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'பத�வகள' ச�றகததகள
(தத�கத� ந�னக)

"அதனைவருடனும் அற�வவிதனைப் பக�ர்ந்து தக�ளவவ�ம்" 

"அதனைவருடனும் அற�வவிதனைப் பக�ர்ந்து தக�ளவவ�ம்" எனபததத்த�ரக மந்த�ரத்துடன,
எழுத்த�ளர் வ.ந.க�ரிதரதனை ஆச�ரியர�கக்தக�ண்டு ம�ர்ச் 2000 ஆம் ஆண்டில�ருந்து தவளளிய�கம்
இதணைய இதழ் 'பத�வகள' (பத�வகள.க�ம்). 'பத�வகள' இதணைய இதழ�ல் தவளளிய�னை கட்டுதரகள,
ச�றகததகள, கவவிததகள மற்றம் ஆய்வக் கட்டுதரகள ம�னனூற் தத�கப்புகள�க தவளளிய�கம்.

இது அவ்வதகயவில் தவளளிய�கம் ந�னக�வது ச�றகததத்தத�கப்பு.

 'பத�வகள.க�ம்' தவளளியயடு!
அக்வட�பர் 2020 

பத�வகள ©  2020



2                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

உளவள..

1. பறவவைப்பூங்ககா - சசித்ரகா ரமமேஷ் (சசிங்கப்பூர) -
2. அப்பகாச்சசி  -எம.ரிஷகான் ஷஷரீப், இலங்வக.

3. 3. ஆப்பபிரிக்கப் பஞ்சகாயத்து - அ.முத்துலசிங்கம -
4. லூசசியகா - அ.முத்துலசிங்கம -
5.இழப்பு - குரு அரவைபிந்தன்

6. வறட்மடகா - சகாந்தசினன. வைரதரகாஐன்
7. வைவீட்டுக்கு வைந்த வைகால் நட்சத்தசிரம -- புதுவவை எழசில் -
8. அவலவுறும உறக்கமமேகாடு ஒரு கடிதம  - தசிலகபகாமேகா

9. வைபிருந்து - மக.எஸ.சுதகாகர 
10.  பூப்பும பறசிப்பும - நவைமஜகாதசி மஜகாகரட்னம (லண்டன்)

11.  நகாசசிஷலமேகாக்  - - கமேலகாமதவைபி அரவைபிந்தன்-
12. சசிவைப்பு வைபிளக்கு எரியும ஷதரு - நமடசன்(அவுஸதசிமரலசியகா) 

13.  முயல்களும மமேகாப்ப நகாய்களும!   - மூதூர ஷமேகாகமேட் ரகாபபி (இலங்வக) -
14. தண்டவணைகளனன் மேகசிழ்வைபில் - - தசிலகபகாமேகா -

15. தசினம தசினம தவீபகாவைளன  - வைபி.ல.நகாரகாயணை சுவைகாமேசி ( மேயபிவல ரங்கநகாதன் ஷதரு, தசியகாகரகாய நகர.
ஷசன்வன)

16. அவைள் - ரகாமேசந்தசிரன் உஷகா -
17. ஷககாள்வள! - சகாயபிதகாசன் -

18. முகதரிசனம! - குமேரமவைலன் -
19. சுனகாமேசி வவைத்தசியம! - என்.எஸ.நமடசன் -

20. ககாதலசின் பகாவதயபில்..  - ஷண்முகசி -
21. மேமீண்டும வைருமமேகா எனது மதசம! - குகன்
22.  குற்றம புரிந்தவைன். - குமேரமவைலன் - 

23. ஒரு வகதசியபின் ஷமேமௌனம கவலந்தமபகாது..! - குரு அரவைபிந்தன் -
24. மேமீளவைபிழசியபில் மேசிதந்த கவைபிவத  - குரு அரவைபிந்தன் -

25.  - வைபிவத - - ரகாமப்ரசகாத் ( ஷசன்வன ) - 
26. சலனங்களுக்கு வையதசில்வல  - - நமடசன் (ஆஸதசிமரலசியகா) -

27. புதசிய வைருவக  - - மக.எஸ.சுதகாகர (ஆஸதசிமரலசியகா) 
28.  தசிரிபு - கமேலகாமதவைபி அரவைபிந்தன், சசிங்கப்பூர 

29. பவைகானன - கடல்புத்தசிரன் -
30. மபய் பபிடித்த வைவீடு - நமடசன் -
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1. பறதவப்பூங்க� - ச�த்ர� ரவமஷ் (ச�ங்கப்பூர்) -

சசித்ரகா ரமமேஷ்அந்தப் பழங்ககால பபிரிட்டிஷ் கட்டடத்வத வைபிட்டு ஷவைளனமய நடந்தகாள். ஷவையபில்
முகத்வதச் சுட்ஷடரித்தது. இவதப் மபகான்ற உயரமேகான மமேற்கூவரயும வைவளவுகவளயும, 
நவீளமேகானத் தகாழ்வைகாரங்கவளயும ஷககாண்ட கட்டடம இன்னும மவைறு ஏதகாவைது இருக்கசிறதகா 
என்று மயகாசசித்துப் பகாரத்தகாள். ரகா•பபிள்ஸ பபிமளஸசில் இல்வல மடகாபபிககாட் எமஆரடி அருகசில்
ஷமேக்ஷடகானகால்ட் ஹவுஸ இமத மபகாலத்தகான் இருக்கும. உள்மள மபகாய்ப் பகாரத்தகால்தகான் 
ஷதரியும. தசினமும நடந்து மபகாகும பகாவதயபில் எதசிரப்படும மேனனதரகள், முகங்கள், 
உவடகள், வைகாசங்கள் பழகசிவைபிடுவைது மபகால் கட்டடங்களும பழகசி வைபிடுகசின்றன. சசில 
கட்டடங்கள் சசிலீஷரன்று அளவுக்கதசிகமேகாகக் குளுவமேவயத் தந்து மேரணை அவறவயப் மபகால 
பயத்வதத் தருகசின்றன. சசில நண்பரகள் மபகான்ற இதத்வதத் தரும. சசில கட்டடங்கள் 
அமமேகாவவைப் மபகால் பகாதுககாப்வபத் தரும. இத்தவன நகாட்கள் ககாவலயபில் மவைவலக்குப் 
மபகாகும மபகாஷதல்லகாம பகாதுககாப்வபத் தந்த கட்டடம இன்று அவைவளப் ஷவைளனமயப் பபிடித்துத்
தள்ளனயது.ஆட்குவறப்புச் ஷசய்கசிறது என்று ஷசகால்லப் பட்டது. பகாதசிக்கும மமேற்பட்ட 
அவறகள் ககாலசியகாகமவை இருந்து ஷககாண்டுதகான் இருந்தது. இப்மபகாதல்ல. நசிரமேலகா 
மவைவலக்குச் மசரந்த அன்றசிலசிருந்து அப்படித்தகானனருந்தது.

நசிரமேலகாவும ஷகாலசினனயும வைகாக்-இன்-இண்டரவைபியூ என்று ஒன்றகாக மநரமுகத் மதரவுக்கு 
வைந்தகாரகள். வைரமவைற்பகாளரகளகாக இருக்க வைபிருமபுகசிமறகாம என்று ஷசகான்னதும 
இண்ஷடரவைபியூ ஷசய்த ஷபண்மேணைபி அழககாகச் சசிரித்துச் சசிரித்துப் மபசசி இந்த மஹகாட்டலசில் 
மவைவல ஷசய்யும அவனவைருக்கும எல்லகா மவைவலகளும கற்றுத் தரப்படும. முதலசில் 
ஹவுஸ ககீப்பரகாக பயபிற்சசி எடுத்துக் ஷககாள்ளுங்கள். பபிறகு மவைவல நசிரந்தரமேகான பபின் 
வைரமவைற்பகாளரகாகவும மவைவல ஷசய்யலகாம என்று வைகாக்குறுதசி தந்தகார. எல்லகா 
வைகாக்குறுதசிகளும நசிவறமவைற்றப் பட மவைண்டும என்ற கட்டகாயமேகா? வைகாழ்க்வகயபில் கடவுள் 
முன் உற்றகார உறவைபினர முன் எடுக்கப் பட்ட வைகாக்குறுதசிவய தகாஸ ககாப்பகாற்றவைபில்வல. 
இஷதன்ன ஷபரிய வைகாக்குறுதசி? ஒரு மவைவலயபில் மசர வைபிருப்பம ஷதரிவைபித்தப் 
பபின் இன்ஷனகாரு மவைவலக்கு மேகாற வைபிருமபும சசின்ன வைபிஷயம. ஆனகால் இந்தச் சசின்ன 
வைபிஷயம நசிவறமவைறகாமேல் மபகானது கூட தன்னுவடய துரதசிருஷ்டம என்று 
நசிவனக்கவைபில்வல. அவதப் பற்றசிப் மபசசி நசிவனவூட்டலகாம என்றகால் மமேடம மமேரி சூ அந்த 
மஹகாட்டலசில் எங்மகயும கண்ணைபில் படமவையபில்வல. அவைளுக்கும நசிவறமவைறகாத 
வைகாக்குறுதசிகள் ஷககாடுக்கப்பட்டு ஷகாலசினன மேகாதசிரி மககாபபித்துக் ஷககாண்டு மவைவலவய வைபிட்டுப்
மபகாய்வைபிட்டகாளகா?

இவைரகளுக்கு படுக்வக வைபிரிப்புகள் மேகாற்றுவைது, பூச்சகாடிகளனல் பவழயப் பூக்கள் மேகாற்றசி புதுப்
பூக்களகால் அலங்கரிப்பது, கழசிவைவறயபில் வைகாசவனக் ககாற்வறப் பரவை வைபிடுவைது, குட்டி 
குளனரப்பதனப் ஷபட்டியபில் சகீல் ஷசய்து வவைக்கப்பட்டிருக்கும பகானவைவககளனன் 
சகீல் பபிரிக்கப்பட்டிருக்கசின்றதகா என்று சரிப் பகாரத்து மபகான்ற மவைவலகள் ஷதகாடரந்தன. சகீவல
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சுமமேகாத்தகாமன பபிரித்துப் பகாரத்மதன் அதசிலசிருந்து ஒரு ஷசகாட்டுக் கூட குடிக்கவைபில்வல இவத
ஏன் பபில்லசில் மசரக்கசிறவீரகள் என்று அசட்டுக் மகள்வைபி மகட்கும ஷபரிய மேனனதரகள், குடித்து 
வைபிட்டு அதற்குப் பதசிலகாக மககாக்மககா மககாலகாவவை நசிரப்பபி என்னது சகீல் பபிரிக்கப்பட்டுள்ளதகா 
நகாங்க ஓப்பன் ஷசய்யமவை இல்வலமய உங்க ஹவுஸ ககீப்பபிங்மல பபிரச்சவன என்று 
சகாதசிக்கும சகாமேரத்தசியசகாலசிகள் இப்படி நசிவறய மபவர சமேகாள்¢த்தகாகசிவைபிட்டது. ஒரு நகாள் 
அவற வைகாடவக இருநூறு முன்னூறு ஷவைள்ளன கட்டத் தயகாரகாக இருப்பவைரகளுக்கு ஏமனகா 
இதசில் ஒரு அல்பத்தனம வைந்து வைபிடும. ஷகாலசினனதகான் ஷமேள்ள வைபிசகாரித்தகாள். எங்களுக்கு 
ஏன் •பபிரன்ட் ஆ•பபிஸ மவைவலமய ஷககாடுப்பதசில்வல என்றுக் மகட்டகாள். ஹவுஸ ககீப்பபிங் 
மவைவலக்கு வைந்து வைபிட்டு எப்படி •பபிரன்ட் ஆ•பபிஸ மவைவல ஷககாடுக்க முடியும என்று பதசில்
வைந்தது. ஷகாலசினன அன்று முழுவைதும ஷககாதசித்துக் ஷககாண்டிருந்தகாள்.

“நமபளகால தவலவய வைபிரிச்சு மபகாட்டுக்கசிட்டு மவைவல ஷசய்ய முடியகாதகா லகா! நமபக் 
வகயகால ரூம சகாவைபிய எடுத்துக் ஷககாடுத்தகா நமப கருப்பு ஒட்டிக்கசிடுமேகா”, என்று 
ஆத்தசிரப்பட்டகாள்.

“ஆமேகா! ஷபரிய மவைவல! வைவீட்டுக்குப் பக்கமேகா •பகாக்டரிமல மவைவலயபிருக்கு நசிமமேசி! வைகாரம 
நகாலு நகாள் ரகாத்தசிரி மவைவல! மூணு நகாள் லீவு! ரகாத்தசிரி மவைவல முடியவலன்னகா பகல் 
ஷசி•ப்டுக்கு மேகாறசிக்கலகாம. நவீயும வைந்துமடன்”, என்று வதரியமேகாக மவைவலவய வைபிட்டகாள். 
இவைவளயும கூப்பபிட்டகாள். நசிரமேலகாவுக்கு வைழக்கம மபகால் தயக்கம. வைரவைபில்வல என்று 
ஷசகால்லசிவைபிட்டகாள்.

“நவீ எப்மபகாத்தகான் ஷரகாமப மயகாசசிச்சசிக்கசிட்மடயபிருக்கறப் பழக்கத்வத மேகாத்தசிக்கப் மபகாறசிமயகா? 
ஷரகாமப மயகாசசிச்சகா எந்த இடத்தசிமலந்தும மேகாறமவை முடியகாது”, என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டு அவைள் 
மவைவல மேகாறசி மபகாய்வைபிட்டகாள்.

“ நமப ஷரண்டு மபரும தசினமும நல்லகா டிஷரஸ பண்ணைபிக் ஷககாண்டு சசிடி பக்கம 
மவைவலக்குப் மபகாகணும ஸகூல் மேகாதசிரி யூனன•பகாரம, ஷசி•ப்ட் மவைவலல்லகாம இல்லகாமே 
ஆ•பபிஸ மவைவலக்குப் மபகாகணும ”, என்று ஆவசப் பட்டமத ஷகாலசினனதகான். 
அவைளகால் கசிவடத்த மவைவலக்குத் தயக்கம இல்லகாமேல் மேகாற முடிகசிறது. நசிரமேலகாவைகால் 
முடியவைபில்வல. அவைளுக்குத் தகான் ஷசய்யும மவைவலயபில் எந்தப் பபிரச்சவனயும 
இருப்பதகாகத் ஷதரியவைபில்வல. தசினமும வைபித வைபிதமேகான மேனனதரகவளச் சந்தசிக்க 
முடிந்தது. தசினமும ஷசந்மதகாசகாவுக்கும பறவவைப் பூங்ககாவுக்கும எப்படிப் மபகாவைது என்று 
வைழசி ஷசகான்னகாள். தகான் கவடசசியகாக ஷசந்மதகாசகாவுக்கும பறவவைகள் பூங்ககாவுக்கும மபகானது 
எப்மபகாது என்று மயகாசசித்துப் பகாரத்தகாள். ஷதகாடக்கநசிவல ஐந்தசில் படிக்கும 
மபகாது ‘இளமவைபிஞ்ஞகானன’ மபட்ஜ் வைகாங்குவைதற்ககாக மேசிஸஸ சகான் கூட்டிக் ஷககாண்டுப் 
மபகானகாள். அந்தப் பறவவைகள் இன்னும உயபிமரகாடு இருக்குமேகா? கசிளனகளும நகாவரகளும 
எத்தவன நகாட்கள் உயபிமரகாடு இருக்கும? இருபது வைருடம இருக்குமேகா? 
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இயற்வகச் சூழவல வைபிட ஷசயற்வகச் சூழலசில் வைகாழும பறவவைகள் இன்னும அதசிக நகாட்கள்
வைகாழலகாம. மவைளகாமவைவளக்குத் தவைறகாமேல் உணைவு. உடலசில் மககாளகாறு என்றகால் 
உடனடியகாக கவைனனக்க மேருத்துவை வைசதசிகள். தகான் பகாரத்த அமத கசிளனகள் 
இன்னமும வசக்கசிள் ஓட்டிக் ஷககாண்டிருக்கலகாம. கணைக்குகள் மபகாட்டுக் ககாட்டிக் 
ஷககாண்டிருக்கலகாம. அமத நகாவரகள் இறக்வககள் வைபிரித்து வைரமவைற்புத் தந்து 
ஷககாண்டிருக்கும. தனக்கும பத்து வைருடமேகாக அமத இடம அமத மவைவல. எண்ஷணையபிட்டு 
சகீரகாக 
ஓடும இயங்கும இயந்தசிரமேகாய் ஓட்டம. தவீடீஷரன்று பறவவைப் பூங்ககா பறவவைகளனடம இந்தப் 
பூங்ககாவைபில் உங்களுக்கு இடமேசில்வல. இனனமமேல் இங்மக உங்களுக்கு மவைவல இல்வல 
என்று துரத்தசி வைபிட்டகால் அவவை எங்மக மபகாகும? பறக்கும சக்தசி இருந்தகாலும 
அவத முழுவமேயகாக பயன்படுத்தசி பறந்து ஷசல்லப் பழககாதப் பறவவைகள். அதசிலும சசில 
அங்மகமய பபிறந்து வைளரந்தசிருக்கலகாம. இவர மதடி அவலயும அவைசசியமமே இல்லகாமேல் 
வைகாழப் பழகசிவைபிட்டப் பறவவைகள். என்ன ஷசய்யும?

சசில சமேயம சுவைகாரஸயமேகான மேனனதரகவளச் சந்தசித்துப் மபசசியவதத் தவைபிர மவைறு எந்தப் 
பரபரப்பும இல்லகாமேல் ஓடியது வைகாழ்க்வக. உலகத்தசில் எல்லகா மூவலக்கும ஷசன்று ‘வைகாழும
கவல’ கற்றுத் தரும குரு அவைர. தன் ஷபட்டியபிலசிருந்து எடுத்த 
கசங்கசிப் மபகான

குரத்தகாவவை அயரன் ஷசய்ய முடியகாமேல் ஹவுஸ ககீப்பபிங் ஷசய்ய வைந்தசிருந்த நசிரமேலகாவைபிடம
இவத அயரன் ஷசய்ய உதவை முடியுமேகா என்று மகட்டதும நசிரமேலகாவுக்கு சசிரிப்பு வைந்து 
வைபிட்டது. சுற்றசிலும எக்கச்சக்க சசிஷ்யரகள் கூட்டம இருந்து ஷககாண்மடயபிருந்தது. அன்று 
அதசிசயமேகாய் சுற்றசிலும யகாவரயும ககாணைவைபில்வல. எல்மலகாரும ஷவைளனமய எங்ககாவைது சுற்றசிப்
பகாரக்கப் மபகாயபிருந்தகாரகள். மேனனதக் கூட்டத்தசின் நடுமவை ஷவைண்ணைபிற உவடயபில் மதவைதூதன்
மபகால் நசின்று ஷககாண்டு குழந்வதகளுக்குச் ஷசகால்வைது மபகால் கண்கவள மூடிக் ஷககாண்டு 
தசியகானம ஷசய்வைது பற்றசிச் ஷசகால்லசிஷககாண்டிருந்தகார. நசிரமேலகாவுக்கு அந்த மேகாவல மவைவல 
முடியும மநரம. சசில மமேவஜகளும, வைபிரிப்புகளும எடுத்துக் ஷககாடுக்கப் மபகாயபிருந்த மபகாது 
மமேவடயபில் குழந்வதப் மபகால சசிரித்துக் ஷககாண்டு நசின்றசிருந்தவைவரப் பகாரத்தகாள். பத்தகாயபிரம
மபர இருந்தசிருப்பகாரகள். அதற்கும மமேல் ஒரு கூட்டம ஷவைளனயபில் ஷதகாவலக்ககாட்சசிப் 
ஷபட்டியபில் அவைவரப் பகாரத்துக் ஷககாண்டிருந்தது. அவனவைரும கண்கவள மூடி தசியகானத்தசில்
மூழ்க நசிரமேலகாவுக்கு வைவீடு தசிருமபும மநரம. அத்தவன மபரும கண்கள் மூட இவைளுக்கு 
மலசகாகத் தூக்கம வைருவைது மபகாலசிருந்தது. முதல் நகாள் அத்தவனப் மபவரயும வைசசியப் 
படுத்தசி வைகாழ்க்வகவயப் பற்றசி வைபிளக்கசியவைருக்கு தன் சட்வடவய சகீரகாக்கசிக் ஷககாள்ளத் 
ஷதரியவைபில்வல. சசிலவரப் பகாரத்தகால் உடமன மபசலகாம என்று மதகான்றசிவைபிடும. அவைவரப் 
பகாரத்ததும மபசமவைண்டும, எதகாவைது மபசசிச் சகீண்ட மவைண்டும என்று மதகான்றசிவைபிட்டது.

“என்ன சகாமேசி! ஊருக்ஷகல்லகாம வைகாழும கவல கத்துத் தறவீங்க. இந்தக் கவலய நவீங்க 
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கத்துகவலயகா?”, என்று மகட்டதும அவைர கண்கள் குழந்வதவயப் மபகால் சசிரித்தன.

“ தமேசிழ்ப் ஷபகாண்ணைகா நவீ! அப்மபகா உங்கசிட்டத் தமேசிழசிமலமய மபசலகாமமே! என்வன 
சகாமேசின்ஷனல்லகாம கூப்பபிடகாமத! நகான் கடவுளும இல்வல. சகாமேசியகாரும இல்வல. ஒருத்தர 
நமேக்ஷகல்லகாம எட்டகாத வைபிஷயமேகாக இருக்கசிறகார. இன்ஷனகாருத்தர உங்கவள 
தன்னனடம ஷநருங்க வைபிடகாமேல் இருக்கசிறகார. நகான் அப்படிஷயல்லகாம இல்வல. உங்களுக்கு 
ஷரகாமப ஷநருக்கமேகாக இருந்த கசிண்டர ககாரடன் டீச்சரகாக இருக்க வைபிருமபுகசிமறன். அதனகால் 
என்வன குருஜசின்னு இல்மலனகா டீச்சரன்னு கூப்பபிடு. இப்படிக் கூப்பபிட்டகால் 
எனக்கும உங்கமளகாடு குழந்வத ஷமேகாழசியபில் மபச முடிகசிறது”,.

அவைமர ஷதகாடரந்து “ என்னமவைகா மகட்டிமய? வைகாழும கவல கற்றுத் தருகசிமறன் என்று 
சகாதகாரணை வைகாழ்க்வகக் கவல எவதயும கற்றுக் ஷககாள்ளகாமேல் வைபிட்டு வைபிட்மடன் 
மபகாலசிருக்கசிறது. எல்மலகாரகாலும எல்லகாவைற்வறயும கற்றுக் ஷககாள்ள முடிவைதசில்வலமய”, 
என்று மேசிருதுவைகாகச் சசிரித்தகார.

அவைவள உற்றுப் பகாரத்து வைபிட்டு “ என்ன இவைவரப் பகாரக்கறதுக்கு எதுக்கு இவ்வைளவு 
ஷபரியக் கூட்டம என்று மயகாசசிக்கசிறகாயகா?”, என்றகார.

அவைள் அவைரிடம மதவவையற்ற மேரியகாவதப் மபகாரவவைப் மபகாரத்தசிக் ஷககாண்டு ஷபகாய் 
ஷசகால்லத் மதகான்றகாமேல் “ஆமேகாம”, என்றகாள்.

“உண்வமேயபிமலமய நகான் யகாருக்கும எவதயும ஷசகால்லசித் தருவைதசில்வல. எல்மலகாருக்கும 
ஆவசகள், ஏக்கங்கள் வைகாழ்க்வகயபில் நசிவறய எதசிரபகாரப்புகள் ஏமேகாற்றங்கள்

இருக்கசின்றன. இவைற்வறஷயல்லகாம மேமீறசி தனக்ஷகன ஒரு அவடயகாளம மதடும துடிப்பு 
இழுக்கசின்றது. அவதப் பற்றசி ஒரு மேயபிலசிறககால் வைருடி வைபிடுவைது மபகால் ஷமேன்வமேயகாகப் 
மபசசி மேன இறுக்கத்வதத் தளரத்தசி வைபிடுகசிமறன். எல்மலகாருக்கும எமதகா ஒரு 
இழந்த சுகத்வதப் ஷபற்றத் தசிருப்தசி. அவ்வைளவுதகான்”, என்றகார. இவைர மபசுவைவதக் மகட்க 
எத்தவனத் தன்வமேயகாக இருக்கசிறது. இவத மபகால் தன்னனடம மபசுவைதற்குக் கூட 
யகாருமேசில்வல என்ற எண்ணைமமே அவைவள துக்கத்தசில் ஆழ்த்தசியது. எவ்வைளவு 
ஷபரிய மேனனதர! எத்தவன எளனவமேயகாகப் மபசுகசிறகார! தனக்கு மேட்டும ஏன் எதுவுமமே 
எளனவமேயகாக அவமேயவைபில்வல? ககாதல், கல்யகாணைம, குடுமபம, குழந்வதகள் இப்படி 
எதுவுமமே எளனதகாகவைபில்வல. வைவீட்டுக்குப் பக்கத்தசில் இருக்கும ஷதகாழசிற்மபட்வடயபில் ஏமதகா 
ஒரு மவைவல, மேகாதகாமேகாதம சமபளம, சகீனப் புத்தகாண்டு சமேயம மபகானஸ, பபிக்கப் மவைன் 
வவைத்துக் ஷககாண்டு சகாமேகான்கவள ஏற்றசி இறக்கசி வைபியகாபகாரம பண்ணைபிக்ஷககாண்டு, வைகார 
இறுதசியபில் அந்த மவைனனமலமய மஜபபிக்கு இல்வல மதக்ககாவுக்குப் மபகாய்ச் 
சகாப்பபிட்டுவைபிட்டு வைவீட்டுக்குத் மதவவையகானவைற்வறஷயல்லகாம வைகாங்கசிக் ஷககாண்டு, அடுக்குமேகாடி
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வைவீட்டின் ககீமழமய மேசினனமேகாரட் பூக்கவட மபகாட்மடகாக்ககாபபி பண்ணும கவட, மேகாதம 
ஆயபிரத்வதந்நூறு ஷவைள்ளன கசிவடத்தகால் கூடப் மபகாதும குடுமபத்வத ஓட்டி 
வைபிடலகாம. இரண்டுக் குழந்வதகள். மூத்தது கசிண்டர ககாரடன் இரண்டகாவைது நரஸரிப் 
பள்ளனயபில் ஷககாண்டு வைபிட்டு பள்ளனக்கூட வைகாசலசிமலமய மூன்று மேணைபி மநரமும சசின்னது 
அழுகசின்றதகா என்று பகாரத்துக் ஷககாண்டு வைவீட்டில் சவமேத்துக் ஷககாண்டு “பத்து 
ஷவைள்ளன ஷககாடுத்துட்டுப் மபகாங்க! மேகாரக்ஷகட்டுப் மபகாகணும”, என்று முழுவமேயகாக ஒரு 
ஆவணைச் சகாரந்து வைகாழும வைகாழ்க்வகவய அவைளகால் கற்பவன ஷசய்து கூடப் பகாரக்க 
முடியவைபில்வல.

ஷகாலசினனயும இப்படித்தகான் சகாதகாரணைக் கனவுகளுடன் வைகாழ்க்வகவயத் ஷதகாடங்கசினகாள்.

“பரிசம மபகாடறகாங்க! வைவீட்டுக்கு வைகா!”, என்று கூப்பபிட்டு வைபிஜயவன அறசிமுகப் படுத்தசினகாள். 
பழக்கப்படகாத மசவலயபில் ககால்கள் தவரயபிமலமய படகாதது மபகால் மேசிதந்து 
ஷககாண்டிருந்தகாள். வைபிஜய் வைபிஜய் என்று சுற்றசிச் சுற்றசி வைந்தகாள். ரிஜசிஸதர ஷசய்கசிமறகாம 
என்று ஒரு ஷககாண்டகாட்டம, வைபிருந்து. வைவீடு வைகாங்கசிட்டுத்தகான் கல்யகாணைம. சசிமபபிளகா 
மககாவைபில்ல வசவைச் சகாப்பகாடு மபகாட்டு ஷநருங்கசின ஷசகாந்தக்ககாரங்கவள மேட்டும கூப்பபிட்டு 
ஷசஞ்சகா மபகாறும”, என்று ஷசகால்லசிக் ஷககாண்மடயபிருந்தகாள். ஐந்து வைருடமேகாயபிற்று. 
இருவைருமேகாக மசரந்து வைகாங்கசிய வைவீட்வட வைகாடவகக்கு வைபிட்டுவைபிட்டு மககாவைபிலசில் முவறப்படி 
கல்யகாணைமேசில்லகாமேமலமய கசிட்டத்தட்ட கணைவைன் மேவனவைபியகாக வைகாழ்ந்த அலுப்பு 
மேட்டுமதகான் மேசிஞ்சசியது. ஷகாலசினன இன்னும நமபபிக்வகமயகாடு கல்யகாணைம 
முடிஞ்சதும ஹனனமூன் நசியுசகீலகாண்ட் மபகாகலகாமனு இருக்மககாம என்றகாள். இனனமமேல் 
புதுமேணைத் தமபதசிகளகாக அவைரகள் எப்படியபிருப்பகாரகள் என்பவத நசிவனத்தகால் 
ஆச்சரியமேகாகத்தகான் இருந்தது.

தகாஸ இப்படிஷயல்லகாம ககாத்தசிருக்க வவைக்கவைபில்வல. எல்லகாம புயல் மவைகத்தசில் நடந்து 
முடிந்தது. பகாரத்தவுடன் ககாதல். அடுத்த சந்தசிப்பபிமலமய தன் நண்பரகள் எல்லகார 
முன்னனவலயபிலும நகாடகம மபகால் மேண்டியபிட்டுத் தன் ககாதவல ஏற்றுக் ஷககாள்ளச் 
ஷசகான்னகான். அதுவும அவைன் வைபிவளயகாடுகசிற ககால்பந்தகாட்ட வமேதகானத்தசிமலமய! 
வைபிவளயகாடும மபகாமத ககாதவலயும ஷசகான்ன வைபிவளயகாட்டு வைவீரர என்று உள்ளூர நகாளனதழசில்
ஷசய்தசி மவைறு வைந்தது. ககாதலசின் உச்சத்தசில் இருந்த மபகாது அவைன் ஷசய்தது 
எல்லகாமும

ஷபரிய புரட்சசியகாகவும தன்வன வைகாழ்வைபிக்க வைந்த மதவைதூதனகாகவும ஷதரிந்தது. ககாதவலத் 
ஷதரிவைபித்ததும தன் அமமேகாவைபிடம அறசிமுகம ஷசய்து வவைத்தகான். மேதம மேகாறசினகால்தகான் 
அடுத்தப் மபச்சு என்று அவைன் அமமேகா ஷசகான்னதும இஷதன்ன ஷபரிய வைபிஷயம என்று 
நசிரமேலகா ஏஞ்சல் என்று ஷபயர மேகாற்றசி கசிறசிஸதுவை மேதத்தசிற்கு மேகாறசினகாள். இஷதல்லகாம 
அமமேகாவைபிடம ஷசகால்லவைபில்வல. ஷசகான்னகாலும என்னப் புரியப்மபகாகசிறது என்று 
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ஷசகால்லவைபில்வல. சரச்சசில் மமேகாதசிரம மேகாற்றசித் தசிருமேணைத்வத உறுதசி ஷசய்த மபகாதுதகான் 
அமமேகாவைபிடமும சசின்னமமேகாவைபிடமும ஷமேள்ளச் ஷசகான்னகாள். அமமேகாவைபிடமேசிருந்து ஒரு 
உறுமேல்தகான். மபச்சுக் குவறந்து மபகானதசிலசிருந்மத இப்படித்தகான். சசின்னமமேகாதகான் அமமேகா 
இவதச் ஷசகான்னகாள் அவதச் ஷசகான்னகாள் என்று அமமேகாவைபின் ஒவ்ஷவைகாரு அவசவுக்கும 
எதகாவைது அரத்தம ஷசகால்வைகாள். சசின்னமமேகா வைழக்கதசிற்கு மேகாறகாக ஒன்றும ஷசகால்லவைபில்வல.

“ஆமேகா! இந்த ஷரண்டு கசிழவைபிகளும மசந்து உனக்கு கல்யகாணைம பகாத்து பண்ணைபி வவைக்கப் 
மபகாமறகாமேகான்னு நவீமய பகாத்துக் கசிட்மட! கல்யகாணைத்வதப் பகாக்கறதுக்ககாவைது உங்க 
ஆத்தகாவள கூட்டிக் கசிட்டுப் மபகா!”, என்றகாள். மேரியதகாஸ¥க்கு தகான் வைபிவளயகாடுகசிற 
ககால்பந்தகாட்டம மபகால் பந்வத உவதத்து உவதத்துத் தள்ளன மககால் மபகாடும மவைகமதகான் 
எல்லகாவைற்றசிலும! மேரியதகாஸ முதன் முதலசில் வைவீட்டுக்கு வைந்த மபகாது

“என்ன இந்த ஷரண்டு வபத்தசியக்ககார கசிழவைபிகளும இங்க நமமே கூடத்தகான் 
தங்கசியபிருப்பகாங்களகா?’, என்று மகட்டகான். அவைன் ஏமதகா ஷபரிய மஜகாக் அடித்தவதப் மபகால் 
வைபிழுந்து வைபிழுந்துச் சசிரித்தகாள். ஆண்கள் இப்படித்தகான் நவகச்சுவவையகாகப் மபசசி 
மேகசிழ்வைபிப்பகாரகள் என்ற அசட்டுத்தனமேகான எண்ணைமதகான்!

அமமேகா ஆவசயகாக வைகாங்கசி வவைத்தசிருந்த புடவவைகளனல் எவதயுமமே இவைள் கட்டியதசில்வல. 
புடவவை எடுத்துக் ஷககாண்டு வைரும புடவவை மூட்வடக்ககாரரிடம அமமேகாவுக்ககாக நசிரமேலகாதகான்
புடவவை மதரந்ஷதடுத்துத் தருவைகாள். அமமேகா கட்டி அழகுப் பகாரக்க ஏது மநரம? சமரகாங்கும 
சட்வடயும தகான் அமமேகாவைபின் உவட. எப்மபகாதும சவமேயல் வைகாசம வைவீசும துணைபிகள். 
என்றகாவைது மககாவைபில் மபகாகும மபகாது ஆவசயகாக வைகாங்கசி வவைத்தப் புடவவையபில் ஒன்வற 
எடுத்து கட்டிக் ஷககாள்வைகாள். அந்தப் புடவவையபில் மேட்டுமதகான் அமமேகாவைபின் சவமேயல் வைகாசம 
வைவீசகாது. குஞ்சலங்களகாகத் ஷதகாங்கும முந்தகாவனவயப் பபிடித்துக் ஷககாண்டு அமமேகாவைபின் 
பபின்னகால் மபகாவைகாள். தன் கல்யகாணைத்தன்று அமமேகாவவைப் புடவவை கட்ட வவைத்துக் 
கசிளப்பபினகாள். அமமேகாவுக்குப் ஷரகாமப பபிடித்தமேகான கசிளனப்பச்வச நசிறப் புடவவை. அமமேகா 
ஏதகாவைது மககாவைபிலுக்குப் மபகாகப் மபகாகசிமறகாம என்று நசிவனத்துக் ஷககாண்டு 
கசிளமபபியபிருப்பகாள். சரச்வசப் பகாரத்ததும மேசிரண்டு மபகாய் உள்மளமய வைரமேகாட்மடன் என்று 
ஷவைளனயபில் நசின்று வைபிட்டகாள். ஆட்டுக் குட்டிவய இழுத்துக் ஷககாண்டு மபகாவைது மபகால் 
அமமேகாவவைத் தரதர ஷவைன்று இழுத்துக் ஷககாண்டு மபகாகும படியகாயபிற்று. தகாஸ என்ன இது 
இப்படி டிரகாமேகா மபகாடறகாங்க என்றுப் பல்வலக் கடித்துக் ஷககாண்டகான்.

தசிருமேணைம முடிந்ததும ஷபரிய வைபிருந்து. மதனனலவு. எக்கசக்கச் ஷசலவு. எதற்கு இத்தவனச் 
ஷசலவு என்று கணைக்குச் ஷசய்து தவலவைலசிதகான் மேசிச்சம. தன் பக்க வைபிருந்தசினரகள் என்று 
எண்ணைபி இருபத்தசிவயந்து மபர கூட வைரவைபில்வல. எல்மலகாரும தகாஸ கூட்டகாளனகள், 
உறவைபினரகள். எல்மலகாவரயும ஷரகாமப ஷநருக்கமேகானவைரகள் என்று ஷசகால்லசிக் ஷககாண்டகான். 
இத்தவன மேனனதரகளனடம ஷநருக்கம என்று ககாட்டிக் ஷககாண்டவைன் உண்வமேயகாகமவை
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ஷநருங்கசிய மேனனதரகளனடம ஷநருக்கம ககாட்டவைபில்வல. அவதயும எத்தவனமயகா நகாட்கள் 
தகான் உணைரமவையபில்வல. மேரியதகாஸ அவைன் வைவீட்டுக்கு நசிரமேலகாவவைக் கூட்டிக் ஷககாண்டு 
மபகாய் குடுமபம நடத்தவைபில்வல. இங்மக இவைள் வைவீட்டிலும வைந்து நசிரமேலகாவுடன் 
இல்வல. நசிவனத்த மபகாது வைந்து தங்குவைகான். தங்கசிவைபிட்டு மபகாகும மபகாஷதல்லகாம

“இறநூறு ஷவைள்ளன ஷககாடு ஐந்நூறு ஷவைள்ளன ஷககாடு”, என்று தவைறகாமேல் மகட்டு வைகாங்கசிக்
ஷககாண்டுப் மபகாவைகான். பணைம இல்வலஷயன்றகால்

“சரி அந்த ஷசயபிவனக் ஷககாடு வைவளயவலக் ஷககாடு”, என்று உரிவமேமயகாடு எடுத்துக் 
ஷககாண்டுச் ஷசல்வைகான்.

“ஒருநகா தங்கசிட்டு பணைம பபிடுங்கசிட்டுப் மபகாறகாமன! அவைன் குடுத்தனம நடத்துற வைவீடகா 
இல்வல மவைற எதகாவைதுன்னு ஷநவனச்சசிக்கசிட்டு இருக்ககானகா?”, அமமேகாமவை முணுமுணுத்த 
மபகாதுதகான் நசிரமேலகாவுக்கு அவைன் ஏன் இப்படி பணைம பணைம என்று 
அவலகசிறகான் அப்படிஷயன்ன ஷசலவு என்று மகட்கத் மதகான்றசியது.

“ஆமபபிவளக்கு ஆயபிரம ஷசலவு இருக்கும. •புட்பகால் டீம வைச்சசி நடத்தறதுன்னகா எத்தசினனச் 
ஷசலவு ஷதரியுமேகா? இப்ப ஷசலவைழசிச்சகா அப்புறமேகா ஷரண்டு மேடங்ககாத் தசிருப்பபிடலகாம. 
இஷதல்லகாம உனக்குப் புரியகாது”,

“நகா இங்க வைரச்ச உன்மனகாட அமமேகாவவையும சசின்னமமேகாவவையும சுமமேகா ஷவைளனயபில வைந்து 
சுத்தகாமே இருக்கச் ஷசகால்றசியகா? நகா மபகான் மபசமவை முடியவல இப்படிச் சுத்தசி சுத்தசி 
நடக்கறவதப் பகாத்தகா எரிச்சலகாயபிருக்கு”, என்று ஒரு நகாள் கத்தசினகான்.

அமமேகாவுக்கு சுமமேகாயபிருக்க முடியகாது. எப்மபகாதும நவடதகான்! சகாதகாரணை நவடயபில்வல. 
அசுர நவட! எவதமயகாத் ஷதகாவலத்து வைபிட்டுத் மதடும அவைசரநவட! கதவவைத் தசிறந்து 
வவைத்து வைபிட்டகால் அவ்வைளவுதகான்! ஷவைளனயபில் நடக்க ஆரமபபித்து வைபிடுவைகாள். 
அந்தக் குடியபிருப்புப் பகுதசியபில் கசிட்டத்தட்ட எல்மலகாருக்கும அமமேகாவவைத் 
ஷதரிந்தசிருந்ததகால் அமமேகா இப்படி தனனமய நடந்து ஷககாண்டிருப்பவதப் பகாரத்தகால் ஷமேள்ள 
மபச்சுக் ஷககாடுத்து தசிருமப வைவீடு வைவர ஷககாண்டு வைந்து வைபிட்டுப் மபகாவைகாரகள்.

“என்னமமேகா! இப்படி நவீ கசிளமபபிப் மபகாய்டறசிமய”, என்று மகட்டகால்

“ நகான் என்ன சசின்னப் புள்வளயகா ஷதகாலஞ்சுப் மபகாறதுக்கு? இந்தகா இருக்கசிற மககாயபிலுக்குப் 
மபகாமனன்”, என்று பதசில் ஷசகால்வைகாள்.
அந்தக் மககாவைபிவல இடம மேகாற்றசி வைபிட்டகாரகள் என்று எத்தவன முவற ஷசகான்னகாலும
அமமேகாவுக்குப் புரிவைதசில்வல. என்றகாவைது அமமேகா ஷதளனவைகாகப் மபசசிக் ஷககாண்டிருக்கும மபகாது
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“அமமேகா! அந்தக் மககாவைபிலுக்கு இப்ப பஸ எடுத்துதகான் மபகாகணும! மவைற இடத்துக்கு
மேகாத்தசிட்டகாங்க!”, என்று ஷசகால்லசிப் பகாரத்தகாள்.

அமமேகா”மககாவைபிவல மவைணைகா இடம மேகாத்தலகாம. சகாமேசிய இடம மேகாத்த முடியுமேகா? நகான் 
சசின்னப் புள்மளமலந்து இருக்கசிற சகாமேசி இப்ஷபகா எங்மக மபகாயபிருக்கும?”, என்று மகள்வைபி 
மகட்ட மபகாது பதசில் ஷசகால்ல முடியவைபில்வல. கல்முகத்துடன் 
பபிரகாரத்தவனகவள வைகாங்கசிக் ஷககாண்டு கருவணையற்ற வைபிதசி பவடத்தக் கடவுளனடம அமமேகா 
ஷககாண்டிருந்த நமபபிக்வககவள மேகாற்ற முடியகாதுதகான்!

“சசின்னமமேகா! நவீங்களகாவைது ஷககாஞ்சம பகாத்துக்கக் கூடகாதகா? அமமேகா பகாட்டுக்கு இப்படித் 
தனனயகா கசிளமபபிப் மபகாய் அடிபட்டு ஏதகாவைது ஆச்சுன்னகா”, என்று ஷசகால்லசிப் பகாரத்தகாள்.

“ நகா ஒத்தசி இங்க வைந்து மேகாட்டிக் கசிட்மடன். இந்த ஆயகா மவைவலவய ஷவைளனமய 
எங்கசியகாவைது மபகாய்ப் பகாத்மதன்னகா ஆயபிரம ஷவைள்ளன சமபளமேகாவைது கசிவடக்கும. 
உங்ககாத்தகாவுக்கு நகாந்தகான் கதவவைத் ஷதகாறந்து வைபிட்ட மேகாதசிரி மபசறசிமய! கதவு ஷககாஞ்சம 
ஷதகாறந்து இருந்தகா ககாத்தகா ஓடிரறகா! உங்கமமேகாவவைப் பகாத்துக்க ஒரு ஷமேயபிட் ஏற்பகாடு 
ஷசய்யபி! நகானும உன்னனய மேகாதசிரி மவைவலக்குக் கசிளமபபிடுமவைன்”.

சசின்னமமேகாவுக்கச் சகாதகாரணைமேகாகமவை மபசத் ஷதரியகாது. இப்படி வைகாயகால் ஷககாட்டிமய எந்த 
மவைவலயபிலும நசிரந்தரமேகாக இருக்க முடிந்ததசில்வல. அக்ககாவும தங்வகயுமேகாக இப்படி 
வைகாழ்ந்து பழகசிவைபிட்டகாள். ஆனகால் எப்மபகாதும ஒரு ஆங்ககாரமதகான்! தன் 
வைகாழ்க்வகவய எல்மலகாரும மசரந்து தசிருடி வைபிட்டது மபகால் ஒரு பதட்டம!

“ இப்ப முன்ன மேகாதசிரி பவழய ஆளுங்கவளக் ககாணைறதசில்வல. பகாதசிப் மபர ஷசத்தகாச்சு. 
மேசிச்சமேசிருக்கறவைங்களும வைவீடு மேகாறசி மபகாய்ட்டகாங்க! முன்ன பபின்னத் ஷதரியகாதவைங்களுக்கு 
நசின்னு உதவைபி ஷசய்யற அளவுக்கு இப்மபகா யகாருக்கு மநரமேசிருக்கு?”, என்று 
மகட்டதும சசின்னமமேகா ஒன்றும ஷசகால்லவைபில்வல. அமமேகாவவை வைபிட்டகால் சசின்னமமேகாவுக்கும
யகாருமேசில்வல. அமமேகாவவைப் பகாரத்துக் ஷககாள்ள இயற்வகயகாகமவை அவமேந்தத் துவணை! 
ஆணுக்குப் ஷபண்ணும ஷபண்ணுக்கு ஆணும என்பதுதகான் இயல்பு 
என்றகாலும இருவைருக்குமமே அது அவமேயவைபில்வல. அமமேகா அப்பகாவவைப் பற்றசிப் 
மபசசியமதயபில்வல. சசின்வனயகாப் பபிள்வள என்று ஷபயரின் பபின்னகால் வைந்த ஷதகாடரவபத் 
தவைபிர மவைறு எந்தத் ஷதகாடரபும இருந்ததசில்வல. அவதப் பற்றசி எப்மபகாதும மபகால் 
சசின்னமமேகா மேட்டும

“ வகயபிமல ஒரு ஷபகாமபவளப் புள்வளயக் ஷககாடுத்துட்டு இருக்கசியகா ஷசத்தசியகான்னுக் கூட 
பகாக்கவலமய அக்ககா!”, என்று எப்மபகாதகாவைதுப்
புலமபுவைகாள்.
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“ஆமேகா! இருந்தசிருந்தகா இன்னும மூணு நகாலு புள்வளங்க மேட்டும மேசிஞ்சசியபிருக்கும மபகாவுது 
மபகா இந்த மேட்டும கவரமயத்தறதுக்கு ஒரு புள்வளமயகாட வைபிட்டுவைபிட்டுப் மபகாய்ட்டகாமன!”, 
என்று அமமேகா அவத பற்றசியும கவைவலப் படவைபில்வல. ஆனகால் சசின்னமமேகாவுக்குத் 
கல்யகாணைத்தசின் மேமீது இருந்த நமபபிக்வக மேவறயவைபில்வல. ஷரகாமப நகாள் தனக்கு கல்யகாணைம
நடக்கும குழந்வதகள் பபிறக்கும என்ற வைகாழ்க்வகயபின் அடிப்பவட மநகாக்கத்தசில் ஷககாண்ட 
அவசயகாத நமபபிக்வக! அது நடக்கமவையபில்வல என்ற நசிவல ஆன மபகாது வைகாழ்க்வகமயகாடு 
ஏற்பட்டப் பபிணைக்கு நகாளகாக நகாளகாக ஆங்ககாரமேகாக மேகாறசிவைபிட்டிருந்தது. பபி சுசகீலகாப்

பகாடல்கவள ஷமேல்லசிய குரலசில் பகாடி ஷககாண்டிருந்த சசின்னமமேகாவைபின் உருவைம அவைள் 
நசிவனவைபிலசிருந்து மேவறந்து மபகாய்வைபிட்டது.

‘உனக்கு மேட்டும உனக்கு மேட்டும ரகசசியம ஷசகால்மவைன் அந்த ரகசசியத்வத ஒருவைரிடமும 
ஷசகால்லசிவைபிடகாமத’ என்று ஷபகாமவமேவய வவைத்துக் ஷககாண்டு பகாடும சசினனமேகாக் கதகாநகாயகசிவய
மபகால் கற்பவன வைகாழ்வு மேட்டுமமே மேசிஞ்சசியது.

தகாஸ வைவீட்டில் தங்கும நகாள்களனல் அமமேகாவவை ஒரு அவறயபில் கட்டிப் மபகாட்டது மபகால் 
வவைப்பது கஷ்டமதகான்! அமமேகா உவழப்பபில் வைகாங்கசிய வைவீடு. வைருடக் கணைக்கசில் ஷவைங்ககாயம 
உரித்து மேசிளககாய் அவரத்து சவமேயல் மவைவல ஷசய்து வைகாங்கசிய வைவீடு. அதசில் 
அமமேகா உரிவமேயகாக நடமேகாடக் கூடகாது என்று அவைன் ஷசகான்னதும அவத அநசியகாயம என்று
ஷசகால்லத் ஷதரியவைபில்வல. ஏன் அவைவன எதசிரத்து எதுவுமமே ஷசய்ய முடிந்ததசில்வல 
என்பது புரியவைபில்வல. ஆண்கள் அற்ற வைவீட்டில் வைகாழ்ந்துப் பழகசிவைபிட்டவைளுக்கு 
முதல் முதலசில் ஒரு ஆணைபிடம தன்வனக் ஷககாடுத்த மேயக்கமேகா! அந்த மேயக்கம கூட அவைள்
எதசிரபகாரத்த உறவைபிலசிருந்து மேகாறுபட்டு அவைசர அவைசரமேகாக இயந்தசிரக் கதசியபில் இயங்கசி 
முடித்து வைபிடுவைகான். ஏதகாவைதுப் மபசுவைகான் ககாதசில் ஏதகாவைது கசிசுகசிசுப்பகான் 
முத்தமேசிடுவைகான் என்ற எந்த எதசிரபகாரப்பபிற்கும இடமேசில்லகாமேல் இவரத் மதடும மககாழசி இவர 
கசிவடத்ததும ஷககாத்தசி முடிந்து இடத்வத வைபிட்டுக் கசிளமபபிவைபிடுவைவதப் மபகால் முடிந்து 
வைபிடும. அவைன் வைரும மபகாஷதல்லகாம மதகான்றும பரபரப்பு “மச! 
இவ்வைளவுதகானகா!”, என்ற ஏமேகாற்றத்தசில் முடியும. எல்லகாம முடிந்த பபின் அவைனுடன் அவைன் 
உடல் சூட்வட அனுபவைபித்தப் படி பக்கத்தசிமலமய படுத்தசிருக்கலகாம என்று ஷநருங்குவைகாள். 
வைந்த மவைவல முடிந்த மேகாதசிரி அவைளனடமேசிருந்து வைபிலகசி இரவு இல்வல 
பகல் இல்வல எந்மநரமும மபகானனல் மபசசிக் ஷககாண்டிருப்பகான்.

சகாதகாரணைப் மபச்மச கசிவடயகாது. “அவைன் என்வன யகாருன்னு நசினச்சசிட்டியபிருக்ககான்? நகான் 
மநரல வைந்து மபசசிக்கமறன்.மேமலசசியகாமலந்து ஆள் ஏற்பகாடு பண்ணைபியபிருக்மகன். இங்க 
இருக்கறவைங்க யகாரும ஒண்ணும ஷசய்ய முடியகாது”, உருட்டல் மேசிரட்டல் 
மபச்சுத்தகான். மபசசி முடிந்ததும அவைசர அவைசரமேகாகக் கசிளமபுவைகான். அந்த அவைசரத்தசிலும 
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மேறக்ககாமேல் பணைம மகட்டு வைகாங்கசிக் ஷககாண்டுதகான் கசிளமபுவைகான்.

சசிறு வையதசில் பள்ளனயபில் படிக்கும மபகாது கூட யகாரகாவைது தன்வன அடித்து வைபிட்டகாரகள், 
தசிட்டிவைபிட்டகாரகள் என்றகால் உடமன அமமேகாவைபிடம ஓடி வைருவைகாள். அமமேகா வைந்து 
நகாட்டகாவமேச் ஷசய்ய மவைண்டும. சகாப்பகாட்டுக் கவடயபில் எத்தவனக் கூட்டமேசிருந்தகாலும 
அமமேகா அத்தவன மவைவலயும வைபிட்டு வைபிட்டு தன்னுடன் பள்ளனக்கு வைரமவைண்டும. அமமேகா 
அசரமேகாட்டகாள்.

“உனக்கு வைகாயபில்வல! வகயபில்வல! எங்கசிட்ட வைந்து ஷசகால்றவத டீச்சரகசிட்டப் மபகாய்ச் 
ஷசகால்லு!”, என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டகால் அவ்வைளவுதகான் தன்வன யகாருமேற்ற அனகாவதச் 
சசிறுமேசியகாகக் கற்பவன ஷசய்து ஷககாண்டு கழசிவைபிரக்கம அதசிகமேகாக அழ ஆரமபபித்து 
வைபிடுவைகாள். அவ்வைளவுதகான்! அஞ்சவல தன் மவைவலவய அப்படிமய மபகாட்டுவைபிட்டு 
அவைளுக்ககாக சண்வட மபகாடக் கசிளமபபிவைபிடுவைகாள். அப்படி எத்தவன முவற பள்ளனக்கு 
வைந்தசிருக்கசிறகாமளகா! அப்புறம வைளர வைளர

“அமமேகா நவீ எதுக்கு என் ஸகூலுக்கு வைரமற?”, என்று சண்வட மபகாடுவைகாள். தன்னகால் 
இனனமமேல் தன் பபிரச்சவனகவள சமேகாளனக்க முடியும என்ற வதரியம வைந்ததும அமமேகா 
மதவவையபில்லகாமேல் மபகாயபிற்று.

“ஷபரிய மேனுஷசியகாய்ட்மட! இனனமமே நகா ஸகூலுக்கு வைந்தகா உனக்குப் பபிடிக்ககாது. சரி மசகாறு 
மபகாடவைகாவைது அமமேகா மவைணுமேகா?’, என்று அமமேகா சசிரித்துக் ஷககாண்மட மகட்டகாள். உலகத்தசில்
பகாதசிப் மபருக்கு மமேல் அமமேகாவவை தங்கள் சுயநலத்தசிற்கு மேட்டும உபமயகாகசித்துக் 
ஷககாள்ளுகசிறகாரகள். அந்தக் கூட்டத்தசில் தகானும ஒருத்தசியகாகசி வைபிட்டவத நசிவனத்து தன் 
மேமீமத சசில சமேயம ஷவைறுப்பகாயபிருந்தது.

தகாஸ பணைம மகட்டமபகாஷதல்லகாம அமமேகா குருவைபி மசரப்பது மபகால் மசகரித்த 
நவகஷயல்லகாம ஷககாடுத்தகாகசிவைபிட்டது. இதற்ஷகல்லகாம அமமேகாவைபிடம அனுமேதசி மகட்க 
மவைண்டும என்பவதப் பற்றசி மயகாசசிக்கக் கூட இல்வல.

“தகாஸ வைரறப்ப நவீங்க ஷரண்டு மபரும உங்க ரூமேசிமலமய இருங்கமளன். அமமேகா இப்படி 
நடக்கறது அவைருக்கு ஷரகாமபத் ஷதகாந்தரவைகா
இருக்கு”, என்று ஷசகான்னதும
“ ஆமேகா! ஷபரிய புருஷவன கண்டுட்மட! நகானும உங்கமமேகாவும பகாக்ககாதப் புருஷன்!
இப்படி ரகாத்தசிரித் தங்கசிட்டு மேறுநகா உங்கசிட்ட பணைம வைகாங்கசிட்டுப் மபகாறவைன் மபரு என்ன 
ஷதரியுமேகா? ஒரு நகா உங்க மேகாமேசியகா வைவீட்டுக்குப் மபகாயபிருக்கசியகா? அவைங்கதகான் மேருமேவைன்னு 
துணைபிமேணைபி, நவகநட்டுன்னு எடுத்துக் ஷககாடுத்தசிருக்ககாங்களகா? ஏதகாவைது நகான் மகட்டகா 
எனக்கு வைகாய் ஜகாஸதசிமமப! உங்கமமேகாவுக்கு எதுவும புரியகாதுன்னு நவீ மவைண்ணைகா 
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ஷநனச்சசிக்கசிட்டு இருக்கலகாம. அவைளுக்கு எல்லகாம புரியுது. அவை புலமபறப் புலமபவல 
ஷவைச்சுத்தகான் ஷசகால்மறன்”, என்றகாள் சசின்னமமேகா. அமமேகாவுக்கு முன்புப் மபகால் நசிதகானம 
இல்வல. ஞகாபகமும இல்வல என்று நசிவனத்துக் ஷககாண்டிருந்தகால் அவைளுக்கு எப்படிமயகா 
இஷதல்லகாம புரிந்து வைபிடுகசிறது.

கவடசசியபில் அவைள் பயந்தது மபகால்தகான் எல்லகாம முடிந்தது. பணைம பணைம என்று 
எப்மபகாதும பணைத்தசிற்ககாக மபயகாய் அவலந்தகான். ஊஷரல்லகாம கடன். எல்லகாக் 
கடன்ககாரரகளனடமும நசிரமேலகா வைவீட்டு முகவைரிவயக் ஷககாடுத்து வைபிட்டு எங்மகப் மபகானகான் 
என்மறத் ஷதரியகாமேல் ஷககாஞ்சநகாள் அவலந்து ஷககாண்டிருந்தகான். கடன்ககாரகள் ஷககாடுத்தப் 
பணைத்வதத் தசிருமபப் ஷபறும முயற்சசியபில் வைகாசலசில் ஷபயபிண்வடக் ஷககாட்டி ஜன்னலசிலும 
கதவுகளனலும சசிவைப்புவமேயகால் எழுதப்பட்ட வைகாக்கசியங்கவள மபகாஸடர ஒட்டி 
கடவனத்தசிருப்பபிக் கட்ட முடியகாத அவைமேகானத்வத ஊர முழுதும ஷதரிவைபித்தகாரகள். அமமேகா 
முகத்தசிலும சசின்னமமேகா முகத்தசிலும வைகாசலசில் எந்த ஒரு சசின்னச் சத்தம மகட்டகாலும 
பயமரவக. அக்கம பக்கத்தசினர அவைளனடம சகாதகாரணைமேகாகப் மபசமவைப் பயந்தனர. 
மபகாலசிஸ, மககாரட், வைபிசகாரவணை என்று அவைமேகானப் பட்டு அவலந்து அவைன் ஷஜயபிலுக்குப் 
மபகான பபிறகுதகான் நசிமமேதசியகாக வைவீட்டில் இருக்க முடிந்தது. ஆனகாலும பணைப் பபிரச்சவன 
பூதமேகாகத் துரத்தசியது. வைவீட்டில் இருக்கும ஒரு அவறவய வைகாடவகக்கு 
வைபிடலகாம என்று ஆள் மதடினகாள்.

ஒருவைருக்கு இருவைரகாக வைந்தகாரகள். இருவைருக்கும மேகாறசி மேகாறசி ஷசி•ப்ட் மவைவல. ஒரு 
சமேயத்தசில் ஒருவைரதகான் வைவீட்டில் இருப்பகார. எப்படிமயகா அதசிகப்படி வைருமேகானம வைந்தகால் 
சரிஷயன்று வைகாடவகக்கு வைபிட்டகாயபிற்று. ஆளுக்ஷககாருப் ஷபட்டிப் வபயுடன் 
தங்குவைதற்கு வைந்தகாரகள். சசின்னமமேகா மகள்வைபிகளகால் குவடந்து எடுத்து வைபிட்டகாள்.

“ எங்க •பகாக்டரிக்குப் பக்கமேகாயபிருக்கு! மதவவையபில்லகாமே பஸஸ¤ம ரயபிலும புடிச்சு அவலய 
மவைண்டகாமனு இந்த ரூவமே வைகாடவகக்கு எடுத்மதகாம”, என்று ஷண்முகமும ரகாமஜந்தசிரனும 
ஷசகான்ன பபிறகு ஷககாஞ்சம சமேகாதகானம ஆனகாள். முதல் மேகாதம 
ரூம கதவு அவடந்மத கசிடந்தது. மதவவையபில்லகாமேல் ஷவைளனயபில் வைரமவை 
தயங்கசினகாரகள்.பபிறகு அந்த இறுக்கம குவறந்து ஷககாஞ்சம சகஜ பகாவைம வைர ககாபபி டீ குடிக்க
சவமேயலவறவய உபமயகாகசித்துக் ஷககாள்ளலகாமேகா என்றுத் தயங்கசித் தயங்கசித்தகான் 
ரகாமஜந்தசிரன் அனுமேதசி மகட்டகான். சண்முகத்துக்குப் பகஷலல்லகாம மவைவல. அவைன் 
சகாப்பகாட்டுக்குப் பபிரச்சவனயபில்வல. ரகாமஜந்தசிரனுக்குத்தகான் இரவு மநர மவைவல. ரகாத்தசிரி 
தூங்குவைது மபகால் பகஷலல்லகாம தூங்க முடியகாமத! பசசித்தகால் அதற்ககாக எழுந்து 
சகாப்பகாடுக்கவடவயத் மதடிப் மபகாய் சகாப்பபிட அலுப்பகாக இருக்கும. ஒரு அவைசர சவமேயல் 
ஷசய்து சகாப்பபிட சவமேயலவறவய உபமயகாக்க ஆரமபபித்தகான். ஷவைளனயபில் சுதந்தசிரமேகாக வைந்து
அமமேகாவுடனும சசின்னமமேகாவுடனும மபசசிக் ஷககாண்டிருப்பகான். 
ஷதகாவலக்ககாட்சசிப் பகாரத்துக் ஷககாண்டிருப்பகான். சசின்னமமேகா சவமேயல் ஷசய்ய அலுத்துக் 
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ஷககாள்ளும மபகாஷதல்லகாம சகாப்பகாடு வைகாங்கசி வைருவைகான். அவைமன ஏதகாவைது சவமேயல் ஷசய்து 
தர ஆரமபபித்தகான்.

அன்று நசிரமேலகாவுக்கு தவலவைலசி. ககாய்ச்சல் வைரும மபகாலசிருந்தது. பசசியுடன் வைந்தகாள்.

“சகாப்பபிட ஏதகாவைது இருக்ககா”, என்று மகட்டகாள்.

“ம! இன்னனக்கு ஷவைறும ஷரகாட்டிதகான்! வகயபிமல ஏதகாவைது ககாசசிருந்தகாத்தகாமன 
மேகாரக்ஷகட்டுக்குப் மபகாய் வைகாங்கலகாம. உங்கமமேகாவுக்கு மேமீன் இல்மலன்னகா சகாப்பகாடு 
இறங்ககாமத!”, சசின்னமமேகா ஆரமபபித்து வைபிட்டகாள்.

நசிரமேலகாவுக்கு அலுப்பகாக இருந்தது. தகாவஸப் பகாரத்து வைபிட்டு வைந்த அலுப்பு. வைழக்கம மபகால்
அந்தக் கட்டடத்வதயும சுற்றுப்புறத்வதயும கவைனனக்ககாமேல் இருக்க முடியவைபில்வல. இதுவும
பழங்ககாலக் கட்டடம மபகாலத்தகான் இருந்தது. சுற்றசிலும ஷபரிய 
வமேதகானம. அவதச் சுற்றசிலும ஷபரிய உயரமேகான முள்கமபபி மவைலசிகள். கமபபிமவைலசிமுடியும 
உயரத்தசில் ஷபரிய வைவளயங்களகாய் சுருட்டப் பட்டிருந்த கமபபிமவைலசிகள். மபகாகசின்ற 
பகாவதஷயங்கும மேஞ்சள் நசிறப் பூக்கள் தவீ மபகால் பரவைபி கமபளம வைபிரித்தசிருந்தது. தவீ 
மமேல் நடக்க முடியுமேகா? தவீ என்பது ஷவைளனயபில் தகசிக்கும சூடு மேட்டுமதகானகா? உள்ளுக்குள் 
ஷபகாங்கும ஷவைமவமேதகான் உயபிரகா? பூக்களுக்குள்ளும இந்த உயபிரத்தவீதகான் இப்படி மேஞ்சள் 
நசிறம தருகசிறதகா? இந்தப் பூக்கவள இங்மக வைளரப்பதற்கு தகாஸ 
உதவைபியபிருப்பகானகா? அந்த இடத்தசிற்குப் ஷபகாருத்தமேசில்லகாத இதத்வதத் தந்தது அந்த 
மேலரகள். இவைவளப் மபகாலமவை ஷபண்கள், குழந்வதகள், வையதகானவைரகள் ககாத்தசிருந்தனர. 
என்னக் குற்றம ஷசய்து இவைரகளனன் கணைவைரகள், இந்தக் குழந்வதகளனன் 
அப்பகாக்கள், இந்தப் ஷபற்மறகாரின் மேகன்கள் சசிவறயபில் இருக்கசிறகாரகமளகா?

தகாஸ நசிரமேலகாவவைப் பகாரத்ததும பரபரத்தகான்.

“பன்னவீவரப் பகாக்கச் ஷசகான்மனமன! பகாத்தசியகா? அவைன் எனக்கு ஷரண்டகாயபிரம ஷவைள்ளன 
ஷககாடுக்கணும. மஜகாஸப் பணைம தரமறன்னகான். அவைவனயும பகாத்து வைகாங்கசிடு! நமப 
லகாயவரப் பகாத்து ஷபயபிலுக்கு ஏற்பகாடு ஷசஞ்சசியகா?”, என்று மகள்வைபிகள்.

“ஷபயபில் எடுக்கமவை முப்பதகாயபிரம ஷவைள்ளன கட்டணும. அவ்வைளவு பணைத்துக்கு எப்படி 
ஏற்பகாடு ஷசய்யறது. அஷதல்லகாம இப்மபகா முடியகாது. மபசகாமே மூணு வைருஷத்வத 
நல்லபடியகாக முடிச்சுட்டு வைகாங்க”, என்று ஷசகான்னதும

“நகா ஷவைளனய வைந்து என்வன உள்ளத் தள்ளனனவைங்கவள சுமமேகா வைபிட மேகாட்மடன். என்வன 
ஏமேகாத்தசிட்டு அத்தனனப் மபரும ஷவைளனல இருக்ககாங்க!”, என்று ஆத்தசிரத்துடன் கத்தசியவதக் 
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மகட்டு தகாஸ ஷவைளனமய வைந்தும தனக்கு ஒன்றும இன்பமேகான வைகாழ்க்வக 
ககாத்தசிருக்கவைபில்வல என்பது புரிந்தது. தமேசிழ் சசினனமேகா கதகாநகாயகசி மேகாதசிரி “நவீங்க ஷஜயபிமலந்து
தசிருந்தசி நல்ல மேனுஷனகா வைரணும. அதுவைவரக்கும நகானும உங்க புள்வளயும 
ககாத்தசிருப்மபகாம”, என்று வைசனம மபச வைகாய்ப்பபில்வல. நல்லமவைவள இந்தப் 
குழப்பமேகான தகாமபத்தசியத்தசில் குழந்வத பபிறக்கவைபில்வல. அவைன் ஷபயர ஷசகான்ன ஆட்கள் 
யகாரும தகாஸ பற்றசிப் மபசக் கூடத் தயகாரகாக இல்வல. முப்பதகாயபிரம ஷவைள்ளன 
கட்டினகால்தகான் ஷபயபில் என்று லகாயர ஷசகால்லசிவைபிட்டகார. இவத அவைனனடம ஷசகான்னகால்

“முப்பதகாயபிரமதகாமன! எப்படியகாவைது புரட்டிக் ஷககாண்டு வைந்துக் கட்டிடு. நகா ஷவைளனமய 
வைந்ததும அவத உடமன தசிருப்பபித் தந்துடலகாம”, என்று பபிடிவைகாதம பபிடித்தவதக் மகட்டுச் 
சசிரிப்புத்தகான் வைந்தது. வகயபில் முப்பது ஷவைள்ளன கூட இல்லகாமேல் 
வைந்தசிருக்கசிறகாள். முப்பதகாயபிரம ஷவைள்ளன கட்டி இவைவன ஷவைளனயபில் ஷககாண்டு வைந்து இவைன் 
குற்ற எண்ணைபிக்வகவய அதசிகமேகாக்க மவைண்டுமேகா? முப்பதகாயபிரம ஷவைள்ளனக்கு யகாரிடம மபகாய்
வகமயந்த முடியும? தண்டவன உறுதசியகானப் பபிறகும

“லகாயவரப் பகாத்துப் மபசசி அப்பபீல் பண்ணைச் ஷசகால்லு! அங்கப் மபகாய் அவைவனப் பகாரு 
இவைவனப் பகாரு”, என்று வைழக்கமேகான அரத்தமேசில்லகாதக்
கட்டவளகள். எதசிரபகாரப்புகள்.

அவைவனப் பகாரத்து வைபிட்டு வைந்தகாமல உடலசின் சக்தசிஷயலகாம உறசிஞ்சசி வைபிட்ட மேகாதசிரி ஒரு 
பலவைவீனம வைந்து வைபிடுகசிறது. மேகாதம ஒருமுவற தகாவஸப் மபகாய்ப் பகாரக்ககாமேல் இருக்கவும 
முடிவைதசில்வல. அவைன் அமமேகாவைபிடம மபகாய் ஒருமுவறச் ஷசகான்னதற்கு

“அவைன் பகாவைத்தசின் சமபளம இந்த தண்டவன!”, என்று ஷசகால்லசி வைபிட்டு

“ இந்த முவற அவைனுக்ககாக ஏற்பகாடு ஷசய்கசிற பபிமரயர மேமீட்டிங்கசில் நவீயும கலந்து ஷககாள். 
அவைன் ஷசய்த பகாவைத்தசிலசிருந்து மேமீண்டு வைருவைகான்”, என்று ஷவைறும ஆறுதல் அதுவும 
இவைளுக்குத் ஷதரியகாத புரியகாத வைகாரத்வதகளனல் ஆறுதல். எல்லகாம வைபிதசிப் 
படித்தகான் நடக்கும என்று ஷசகால்வைது என்ன மேதமேகாக இருந்தகால் என்ன? தன்னுவடய 
நசிவலவமேயபின் தவீவைபிரம புரியகாத மபகாது எந்தக் கடவுளனடமும மபகாய் முவறயபிடுவைதசில் 
என்னத் தவீரவு கசிவடத்துவைபிடும?

‘ஷரகாமபப் பசசிக்குமத! சகாப்பபிட ஏதகாவைது இருந்தகா சகாப்பபிட்டுட்டு ஒரு பனடகால் 
மபகாட்டுக்கணும “, என்று ஷசகான்னதும

“இந்தகாங்க! இவதச் சகாப்பபிடுங்க! ரவைகா உப்புமேகா! வசவைமதகான்!”, என்று ஒரு தட்டில் வவைத்துக்
ஷககாடுத்தகான் ரகாமஜந்தசிரன்.
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“பரவைகாயபில்வல! வைவீட்ல ஷரகாட்டிதகான் இருக்மக! அவதச் சகாப்பபிட்டுக்கமறன். நவீங்க 
உங்களுக்ககாகச் ஷசஞ்சவத சகாப்பபிடுங்க”,

“அட! என்னங்க இவதத் தசிருப்பபிப் பண்றத்துக்கு பத்து நசிமேசிஷம ஆககாது. சரி நகா இன்னும 
ஷககாஞ்சம ஷசஞ்சு எடுத்தசிட்டு வைமறன் ஷரண்டு மபரும மஷர பண்ணைபிச் சகாப்பபிட்டுக்கலகாம”, 
என்று சூடகாகக் ஷககாடுத்த சகாப்பகாட்டில் வையபிறும நசிவறந்தது. அவைன் ககாட்டியப் பரிவைபில் 
மேனமும நசிவறந்தது.

“மேசிஸடர ரகாஜ்! எனக்கு இந்த மேகாதசிரி அவைசரச் சவமேயஷலல்லகாம ஷதரியகாது. மககால்ட் 
ஸமடகாஷரஜ் சூப்பர மேகாரக்ஷகட்டுல கசிவடக்கசிற ஷரடி ஷமேட் •ப்மரகாசன் •புட் தகான் இந்த மேகாதசிரி
அவைசரத்துக்கு ஷசய்மவைன். இந்த மேகாதசிரி சவமேயஷலல்லகாம பத்தசி அவ்வைளவைகாத் 
ஷதரியகாது”,என்று நசிரமேலகா ஷசகான்னதும

“என்னங்க சவமேயல் பத்தசி ஒண்ணும ஷதரியகாதுங்கறவீங்க! எங்க ஊரலலகாம ஷபகாண்ணுங்க 
வையசுக்கு வைந்ததும முதல்ல கத்துக்கற வைபிஷயமமே சவமேயல்தகான். இன்ஷனகாத்தன் 
வைவீட்டுக்குப் மபகாய் ஆக்கசிப் மபகாட மவைணைகாமேகான்னு கத்துக் ஷககாடுத்துடுவைகாங்க!”, 
என்று ஷபருவமேயகாகச் ஷசகான்னகான்.

“உங்க மகரள் •பபிரண்ட்டும அப்ப சவமேயல் நல்லகா ஷசய்வைகாங்கன்னு ஷசகால்லுங்க!”,
என்றகாள்.

“ ஐவயமயகா! மகரள் •பபிரண்ட்டகா! ஷதரிஞ்சப் ஷபகாண்ணுங்கக் கசிட்டமய அப்படிஷயல்லகாம 
மபகாய்ப் மபச முடியகாதுங்க! சசின்ன கசிரகாமேம! நவீங்க நசிவனக்கசிற மேகாதசிரி மகரள்பபிரண்ட்டு 
கசிட்டக்க எல்லகாம மபச முடியகாதுங்க!”,

“ கசிரகாமேமன்னகா அங்மக ககாதல் கல்யகாணைம எதுவுமமே கசிவடயகாதகா என்ன?சுமமேகாச் 
ஷசகால்லகாதவீங்க! உங்க ஊர சசினனமேகாவவைப் பகாத்தகா அங்மக ககாதவலத் தவைபிர மவைறு எதுவும 
நடக்கசிற மேகாதசிரிமயத் ஷதரியவலமய!”,என்றதும

“அது சசினனமேகாங்க! அவதப் பகாத்துட்டு எங்க ஊரல எல்மலகாரும முவறப் வபயவனக் 
கட்டிக்கறதுக்கு ககாத்தசிட்டு இருப்பகாங்க! பச்சப் பமசல்ன்னு வையல்ல மவைட்டில அழுக்குப் 
படகாமே வையல் மவைவல ஷசய்யறக் கதகாநகாயகன். இப்படி கற்பவனச் ஷசய்யறவீங்களகா? 
வைறண்டு மபகாய் கசிடக்கும பூமேசி! பகாதசி ஆளுங்க பசசி கண்வணை அவடக்க வையல்லயும பகாசனம
இல்லகாமே மவைறு எந்த மவைவலயும ஷசய்யகாமே சுருண்டு படுத்தசிருப்பகாங்க! ஷபகாமபவளங்க 
ககாட்டுக்குப் மபகாய் சுள்ளனப் ஷபகாறுக்கறதும, வைவீட்டில இருக்கசிற சசின்னப் 
பசங்கள்ளகாம படிக்ககாமே பபீடிச் சுத்தசிக் கசிட்டும இருக்ககாங்க! நவீங்க கலர கலரகாப் பகாக்குற 
கசிரகாமேம மவைற!
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அங்மக பஞ்சத்துல பரிதவைபிக்கசிற கசிரகாமேம மவைற!”, என்று ஷசகான்னவைவனப் பகாரக்கப் பகாரக்கப் 
மேனதசில் அவைன் ஷசகான்ன வைகாழ்வைபின் அவைலங்கள்
மேனதசில் சசித்தசிரமேகாகப் பதசிந்தன.

“அப்ப இங்கசிமய இருந்து நல்லகாச் சமபகாதசித்து நசிமமேதசியகாக இருந்துவைபிட மவைண்டியதுதகாமன”,
என்றகாள்.

“அது எப்படிங்க முடியும? ஊரல எக்கச்சக்கக் கடன்! அமமேகா அப்பகாவவைக் ககாப்பகாத்தணும! 
குடுமபத்வத முன்மனத்தணுமனு வைந்துட்டு நமப நசிவனகசிற மேகாதசிரிஷயல்லம இருக்க 
முடியுமேகா? மேகாசம இத்தனன ரூபகான்னு அவைங்க ஷசலவுக்கு அனுப்பபிடணும. 
அப்புறம கடவன அவடக்க இவ்வைளவுன்னு தனனயகா மசத்து வவைக்கணும.”, என்றகான்.

அப்படிப்பட்ட ஏழ்வமேயபிலசிருந்துதகான் இங்கு வைந்தசிருக்கசிறகான். இந்த இருமவைறு வைகாழ்க்வகத் 
தளங்களனல் இயங்குகசிறது அவைன் வைகாழ்க்வக! ஆனகால் மேமீண்டும ஊருக்குப் மபகாய் 
வைகாழ்வைவதமய வைபிருமபுகசிறகான். எல்மலகார வைகாழ்க்வகயபிலும மதவவைகளுக்கு மமேல் 
ஏமதகா அரத்தம, பபிடிப்பு, ககாதல், புரட்சசி எல்லகாம இருக்கசிறது. அவதப் மபகால் தன்னனடம 
ஏதகாவைது இருக்கசிறதகா என்று மதடிப் பகாரத்தகாள். தசின வைகாழ்க்வகமய மபகாரகாட்டமேகாகசிவைபிட்டப் 
மபகாது இவதப் பற்றசிஷயல்லகாம சசிந்தசித்து மதவவைகளுக்கு மமேல் எவதயும 
மதடி அவலயும மேனது ஷதகாவலந்து மபகாய் வைபிடுகசிறது.

“ என்னங்க! நசிலகா ககாயற மேகாதசிரி இந்த ஷவைய்யபில்ல ககாலகாற நடந்து வைரறவீங்க? எமஆரடி 
வைகாசல்ல நசில்லுங்க! ஐஞ்சு மேணைபிக்ஷகல்லகாம வைந்துடமரன்னு இவ்வைளவு மலட்டகா 
வைரறவீங்கமள!”, மபசும ஷமேகாழசியபில் இருந்த மேரியகாவத அவைன் ககாட்டிய சசிடுசசிடுப்பபில் 
இல்வல. ரகாமஜந்தசிரனுக்கு ஷதகாடரச்சசியகாக மூன்று நகாள் இரவு மநர மவைவல முடிந்தகால் 
இரண்டு நகாள் வைபிடுமுவற! ஒருநகாள் தூங்கசிவைபிடுவைகான். இரண்டகாவைது நகாள் இப்படிக் கசிளமபபி 
வைந்து வைபிடுவைகான். இருவைரும மசரந்து எங்ககாவைது சுற்றசி வைபிட்டு பபிறகு தனனத் 
தனனயகாக வைவீடு தசிருமபுவைகாரகள். எதற்கு இந்த நகாடகம என்பது நசிரமேலகாவுக்குப் புரியவைபில்வல.
ரகாமஜந்தசிரன் தகான் தயங்கசினகான்.

“மதக்ககா பக்கம மேட்டும மபகாமவைணைகாம. ஷதரிஞ்ச ஆளுங்க கண்ணுலப் பட்டகா என்னன்னு 
ஷசகால்றது?எங்க வைவீட்டுக்ககாரின்னு ஷசகால்லலகாமேகா?”,
என்றகான்.

உடல் ஷநருக்கமதகான் இப்படி அவைவனச் சுதந்தசிரமேகாகப் மபச வவைக்கசிறமதகா? அது 
தற்ஷசயலகாக நசிகழ்ந்த இரவு! முன்னனரவு மநரம தசிடீஷரன்று மேவழப் பபிடித்துக் ஷககாண்டது. 
ஷவைளனயபில் மூங்கசில் குச்சசிகளனல் ஷதகாங்கசிக் ஷககாண்டிருந்தத் துணைபிகவள எடுத்துப் 
மபகாடலகாம என்று எடுக்க ஆரமபபித்தகாள். மேவழயபின் ஈரத்தகால் குச்சசியபில் ஷதகாங்கசிய 
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துணைபிகள் கனத்தன. ரகாமஜந்தசிரன் அவைன் அவறயபிலசிருந்து ஷவைளனயபில் வைந்து இவைளுக்கு 
உதவைபி ஷசய்ய ஆரமபபித்தகான்.

“இந்த மேவழ எங்க ஊரல மபஞ்சகா இப்மபகா வைபிவத மபகாட்டதுக்கு நல்லகாயபிருக்கும”, என்றகான்.

“ரூமல தூங்ககாமேத்தகான் முழசிச்சுகசிட்டு இருந்மதன். நவீங்க நடக்கற சத்தம மகட்டு ஷவைளனல 
வைந்மதன். சண்முகம வநட் மஷகா சசினனமேகா மபகாய்ட்டகான்”, என்று சமபந்தமேசில்லகாமேல் 
மபசசினகான். அவைன் கண்கள் வமேயபிட்டுத்
தவீட்டியது மபகால் ஷபரிய கண்கள்! அவைவளப் பகாரத்த மபகாது அதசில் கன்றுக்குட்டியபின் 
ஷகஞ்சல் இருந்தது. ஆணைபின் அனல் ஷககாதசிக்கும
பகாரவவை!

தனனவமேயபில் இருப்பவைரகளுக்கு இரவுகள் பயங்கரமேகானவவை. அப்மபகாது அவைரகளுவடய 
தவடகள், அரண்கள் எல்லகாம உவடந்து வைபிடுகசின்றன. பகலசின் கண்கூச வவைக்கும ஒளனவய
இரவுத் தசிவரயகாக மூடிவைபிடுகசிறது. உள்ளத்துக் ககாமேம உடவலத் தகாக்கும 
மபகாது ஷபண் உடல் ஆணுக்கும. ஆண் உடல் ஷபண்ணுக்கும தகாமன ஆறுதல் தர முடியும?
முடிவைபில்லகாத் மதடவலச் சலசிப்பபின்றசிச் ஷசய்யும மவைகம அவைனனடமேசிருந்தது. அவைன் 
அனுபவைமேசின்வமேயும சந்மதகங்களும அவைளுக்குப் புதுவமேயகாக இருந்தது. அவைள் 
சசிரித்தவதப் பகாரத்ததும

“ எதுக்கு இந்தச் சசிரிப்பு! சந்மதகாஷமேகா இருக்ககீயகா?”, என்று அவைன் ஒருவமேயபில் கூப்பபிட்டுக் 
மகட்டதும அந்தக் கணைம அப்படிமய நசின்று வைபிடக் கூடகாதகா என்றசிருந்தது. மேனதசில் 
நசிவனப்பவதஷயல்லகாம ஷசகால்லசிவைபிட முடியகாமத! அவைன் தன் அவறக்குத் 
தசிருமபபிப் மபகாகும மபகாது அமமேகா நடக்க ஆரமபபித்து இருந்தகாள். நசிரமேலகாவைபின் 
அவறயபிலசிருந்து அந்த மநரத்தசில் அவைன் மபகானவதப் பற்றசி அவைளனடம மகட்கவைபில்வல. 
ரகாமஜந்தசிரவனப் பகாரக்கும பகாரவவையபில் மேட்டும ஏமதகா ஒன்று இருந்தது. அவதப் பற்றசி 
ரகாமஜந்தசிரமன

“உங்கமமேகா என்வனப் பகாக்கும மபகாது மேட்டும ஷககாஞ்சம கஷ்டமேகாயபிருக்கு! உங்கவள 
ஏமேகாத்தசிவைபிட்டதகா நசிவனச்சுட்டகாங்களகா?”, என்று மகட்டகான். தனனவமேயபில் ககாட்டும ஒருவமே 
இன்னும ஷவைளனயபில் கூப்பபிடும மபகாது மேரியகாவதயகாகமவை ஷதகாடரந்தது.

“சண்முகத்துக்கு சந்மதகம வைந்துடும நசிரமேலகா அதனகால உங்கவள வைகாங்க மபகாங்கன்மன 
கூப்பபிடமறன்”, என்றகான்.

“ஏமதகா நசிவனச்சுக்கசிட்மட வைந்ததுமல மலட்டகாயபிடுச்சு! எங்க மவைவலத் மதடலகாமனு 
பகாத்மதன்”, என்றகாள்.
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“இப்பப் பகாத்துட்டிருந்த மவைவலக்கு என்ன ஆச்சு?”,

“அந்த மவைவல இனனமமே கசிவடயகாது. மவைற மவைவலத் மதட மவைண்டியதுதகான்”, என்றதும

“உங்களுக்கு என்ன கவைவல?இந்த மேகாதசிரி மவைவல உடமன கசிவடச்சுடும! எங்கவள மேகாதசிரி 
உடமன ஊவர வைபிட்டு ஓட மவைண்டகாமமே?”, என்று அவைன் ஷசகான்னதும ஆமேகாம இஷதன்ன 
ஷபரிய வைபிஷயம! இது இல்வல என்றகால் மவைறு ஒன்று! என்று மேனம 
சமேகாதகானமேகாயபிற்று.

“ ஷரகாமப மசகாரந்து மபகாயபிருக்ககாப்புல இருக்கு! வைகாங்க ஏதகாவைது சகாப்படலகாம!”, என்று 
ரகாமஜந்தசிரன் கூப்பபிட்டகான். அந்த ஆறுதலும சகாப்பகாடும அப்மபகாது மதவவைப்பட்டது. 
சகாப்பபிட்டு முடிந்ததும அவைன் சசிரித்துக் ஷககாண்மட “இன்னனக்கு நகா வநட் •ஷசிப்ட் 
மபகாகணும! நவீங்க எனக்ககாக ககாத்தசிட்டு இருப்பபீங்கமளன்னுதகான் ஓடி வைந்மதன் நகா இப்படிமய
கசிளமபமறன்”, என்று ஷசகான்னதும சட்ஷடன்று மேனதசில் ஒரு ஷவைறுவமே. அவைள் முகம 
மேகாறசியவதக் கண்டு

“பரவைகாயபில்வல! இன்னும எத்தவனமயகா நகாட்கள் நமேக்கு இருக்கசிறது. அதசிலும 
எத்தவனமயகா இரவுகள்”, என்றகான்.

தன்னுவடய அந்தரங்கத்தசில் தன்னுவடய உடல் மதவவைவய மேட்டுமமே இவைன் 
அறசிந்தசிருக்கசிறகாமனகா! இன்று எனக்கு இவைனுவடய
அருககாவமே மேட்டுமமே மவைண்டும என்பது புரியவைபில்வலயகா? தகான் வைபிருமபும ஷபண்வணை 
உடலகாக மேட்டுமமே பகாரக்கசிறகானகா? அவைசரப்பட்ட அந்த இரவு ஏன் வைந்தது? பலவைவீனப்பட்டப் 
பபின் அதன் மேறுபக்கம ஷதரிகசிறது. ஆண் வைபிவளயகாடும வைபிவளயகாட்டின் 
வைலசியபில்தகான் தன் இன்பத்வத அவடகசிறகானகா? அன்று அவைளகால் தனனமய படுக்க 
முடியவைபில்வல. அமமேகாவுடன் மபகாய் ஒண்டிக் ஷககாண்டகாள். அமமேகாவைபின் வக 
தன்னனச்வசயகாக மலசகாக அவைள் முதுகசில் பட்டுக் ஷககாண்டிருந்தது. அந்த இதமேகானத் 
தவீண்டமல மபகாதுமேகானதகாக இருந்தது. அவைவளயும மேமீறசி ஒரு மகவைல்! எங்மக சத்தமேகாக 
அழுது அமமேகாவவையும சசின்னமமேகாவவையும எழுப்பபி வைபிடுமவைகாமமேகா என்று அடக்கசிக் 
ஷககாண்டகாள். அமமேகாவைபின் முவலயபில் முட்டிப் பகால் குடிக்கும குழந்வதயகாக அடங்கசிப் 
மபகானகாள்.

புது மவைவல! புதசிதகாக ஒரு மவைவலத்தசிறன் கற்றுக் ஷககாள்ள மவைண்டும. மபக்கசிங் ஷசய்ய 
நகாங்கமள உனக்கு பயபிற்சசித் தருகசிமறகாம. அதன் பபிறகு மபக்கசிங் பபிரிவைபில் மவைவல! முந்தசிய 
மவைவலவய வைபிட ஷககாஞ்சம அதசிகச் சமபளம. மபக்கசிங் ஷசய்ய கற்றுக் 
ஷககாண்ட மபகாமத அவைள் மமேல் முட்வட நகாற்றம வைவீசுவைது மபகால் உணைர ஆரமபபித்தகாள். 
வகயபில் எப்மபகாதும ஷவைண்ஷணையபின் பபிசுபபிசுப்பு, பகாமலட்டின் குழகுழப்பு. அவைனனல் வவைத்து 
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எடுக்கும சுடசுட வைந்த வைபித வைபிதமேகான ஷரகாட்டிகவளயும மகக்குகவளயும 
பகாரக்கமவை தனன ரசவனயகாக இருந்தது. அவைளுடன் மவைவல ஷசய்யும அமேமீனகா தகான் 
ஷசகான்னகாள்.

“பகாடி ஷகாப்புல ட்ஷவைண்ட்டி டகாலருக்கு ஒரு மசகாப் கசிவடக்கும. ஷககாஞ்சம எக்ஸஷபன்ஸசிவ் 
தகான். அது வைகாங்கசித் மதய்த்துக் குளன. அப்பத்தகான் இந்த மபக்கசிங் வைகாசவன உடமவப 
வைபிட்டுப் மபகாகும”, என்றகாள். அவத வைகாங்கசித் மதய்த்துக் குளனத்தும ஒரு 
மேகாதசிரியகாகதகான் இருந்தது. நகாளகாக நகாளகாக சரியகாகசிவைபிடும. ரகாமஜந்தசிரனனடம
உருவைகாக்கசிக் ஷககாண்ட இவடஷவைளனப் மபகால் பழகசிவைபிடும.

“ஏமதகா நகா தப்பகா மபசசிட்மடனகா? மவைவல கசிவடக்கமலன்னு கவைவலன்னு நசினச்சு சரி நகானும
உன்வனத் ஷதகாந்தரவு ஷசய்ய மவைண்டகாமனு நசிவனச்மசன். இப்பத்தகான் மவைவல கசிடச்சு உன்
மூட் சரியகாயபிருக்குமமேன்னு மநத்தசிக்கு உன் ரூம கதவவைத் 
ஷதகாறந்மதன். உள்மள உங்க சசின்னமமேகா படுத்தசிருந்தகாங்க! என்ன ஏதுன்னு அவைங்கக் மகட்டு

குவடஞ்சுட்டகாங்க. என் ரூமல வலட் •ப்யூஸ ஆயபிடுச்சு! உங்கக் கசிட்ட மவைற பல்ப் 
இருக்ககான்னு மகக்க வைந்மதன்னு சமேகாளனச்மசன்”,
என்றகான்.

“சரி! சமேகாளனச்சசிட்டீங்க இல்ல! அப்படிமய இருந்துக்குங்க!”, என்றகாள்.

“உனக்கு ஏமதகா மககாபம! சரி இப்ப அவதப் பத்தசி மபச வைரவல. எனக்கு இங்க ஷசஞ்ச 
மவைவல முடிஞ்சகாச்சு! இன்னும ஒரு மேகாசத்துல கசிளமபமறன். அப்புறம துபகாய்லமயகா 
மேஸகட்லமயகா மவைவல கசிவடக்கும. நமப இவதஷயல்லகாம பத்தசிப் மபசசி ஒரு 
முடிவு எடுக்கணும”, என்றகான். நசிரமேலகாவுக்குத் ஒரு கணைம தூக்கசிவைகாரிப் மபகாட்டது.

ஏமதகா ஒரு சசின்னப் பபிரிவுக்குப் பபிறகு சமேகாதகானம ஷசகால்லசி பவழய மேகாதசிரி ஆகசிவைபிடும 
என்று நசிவனத்தசிருந்தவைளுக்கு ரகாமஜந்தசிரன் ஷசகான்னது ஒரு நசிமேசிடம மேனதசில் 
பதசிவைகாகவைபில்வல.

“என்ன முடிவு எடுக்க மவைண்டும?”, அவைளுக்கு ஒன்றும புரியவைபில்வல.

“எங்கூட இந்தசியகா வைகாங்க! எங்க வைவீட்ல உங்கவளப் பத்தசிச் ஷசகால்மறன். இங்க என்ன 
ஷசட்டில் பண்ணைனுமமேகா அவதப் பத்தசிஷயல்லகாம மபச மவைண்டகாமேகா?”, என்று மகட்டகான்.

“என்னகால் அப்படிஷயல்லகாம முடிவு எடுக்க முடியகாது. தகாஸ வைபிஷயமேகா நகா இன்னும 
வடமவைகாரஸ மகக்கணுமேகா மவைணைகாமேகான்னு மயகாசசிக்கமவையபில்வலமய!”, தடுமேகாறசினகாள்.
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“என்வன என்ன வகவைபிட்டுட்டு ஓடிப் மபகாறவைன்னு நசிவனச்சுக்கசிட்டு இருக்கசியகா இல்ல 
மேகாசமேகாசம நவீ உபமயகாகப்படுத்தசிவைபிட்டு குப்வபத்ஷதகாட்டியபில் மபகாடும வைபிஷயமேகா நகான்?”, 
அவைன் மகட்ட மகள்வைபியபின் மநரவமேயபில் அவைன் கண்கவளப் பகாரக்க 
முடியவைபில்வல.

“நகா உன்வனப் வபத்தசியக்ககாரன் மேகாதசிரி சுத்தசி வைரறது உன்வன உண்வமேயகாகமவை லவ் 
பண்றதுனகால தகான் உனக்குப் புரியவலயகா?”,. இந்த வைகாழ்க்வகவயத் தவைபிர மவைறு எந்தச் 
சூழவலப் பற்றசித் ஷதரியகாத மபகாது அமமேகாவவை வைபிட்டு வைபிட்டு தகாவஸப் 
பற்றசி கவைவலப் படகாமேல் கசிளமபபிவைபிட முடியுமேகா? அமமேகா அட்வடப் ஷபட்டிகவளச் 
மசகரித்துக் ஷககாடுத்து பணைம சமபகாதசித்து தன்வனக் ககாப்பகாற்றசிக் ஷககாள்வைகாளகா? எமஆரடீ 
நசிவலயங்களனல் வகப்பபிடிகவளச் சுத்தம ஷசய்து, கழசிவைவற வைகாசலசில் ககாவைல் 
ககாத்துக் ஷககாண்டு இரு முதசியஷபண்களுக்கும பரிதகாபத்துக்குரிய வைகாழ்க்வகதகான் 
ககாத்தசிருக்கசிறதகா?

“சரி என்வன என்னதகான் பண்ணைச் ஷசகால்கசிறகாய்? எல்லகாத்வதயும மேறந்துவைபிட்டு ஊருக்குப் 
மபகாய் தசிருமப மவைல பகாத்து ஊரலமய நல்ல ஷபகாண்ணைகாய்ப் பகாத்து கல்யகாணைம 
கட்டிக்கறதுக்கு உன் அட்வவைஸ மவைணைகாம. உன் புருஷவனப் பத்தசி அப்புறம 
மயகாசசிக்கலகாம. உங்க அமமேகாவவையும சசின்னமமேகாவவையும எதகாவைது ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் 
மஹகாமேசில் மசத்துடலகாம! இந்த வைவீட்டில் ஒரு ரூவமேப் பூட்டி வைபிட்டு வைகாடவகக்கு 
வைபிட்டுடலகாம. என்மனகாட இப்ப ஷககாஞ்ச நகாள் இந்தசியகாவுக்கு வைகா! எங்க ஊரல வைந்து இரு! 
அப்புறம என்ன ஷசய்யலகாமனு முடிவு ஷசய்யலகாம”, என்று ஷசகான்னது உண்வமேயகாகசி 
வைபிடுமமேகா என்ற பயமதகான் மேசிஞ்சசியது. அதுவும அமமேகாவவையும சசின்னமமேகாவவையும 
அனகாதரவைகாக வைபிட்டுவைபிட்டுப் மபகாவைதகா? இந்த

ஷரண்டு வபத்தசியக்ககார கசிழவைபிகளும நமமேக்கூடத்தகான் இருப்பகாங்களகா என்று தகாஸ 
மகட்டதற்கும இதற்கும அதசிக வைபித்தசியகாசமேசில்வல.
ஒரு மேகாதமதகான்! வைகாழ்நகாளனல் ஒரு மேகாதம என்பது ஒரு துளனதகான்! அவதப் பகாதரசத் 
துளனயகாக்கசினகான். பபிரிவவை பற்றசிப் அஞ்சசி உறவவை வைபிட்டு ஓடும மேனநசிவல. பபிரிவு என்பது 
எந்தக் ககாலத்தசிலும ஆணைபின் ஆயுதமதகானகா? இந்தக் ஷககாடூரமேகானக் ககாத்தசிருப்வப 
ஷமேமௌனமேகாக ஏற்றுக் ஷககாள்வைவதத் தவைபிர மவைறு வைழசியபில்வல.பபிரிவு, ககாத்தசிருப்பு, கூடல், 
மேமீண்டும ககாத்தசிருப்பு இவ்வைளவுதகான் தன் வைகாழ்க்வகயபில் மேசிஞ்சசியபிருக்கசிறதகா? சகாயங்ககாலம 
மேவழ ஷபய்யும மபகாஷதல்லகாம அவைன் மூச்சுக் ககாற்று தன் மேமீது படும உணைரவு! 
மேண்ணுக்கும வைகானத்துக்கும இருக்கும ஒமர உயபிரத் ஷதகாடரபகான மேவழதகான் அவைன் 
கற்றுத் தந்த அன்பபின் அவடயகாளமேகா?

“இப்படிமய இங்கசிமய ஏதகாவைது மவைவலத் மதடிக்கசிட்டு இருக்கக் கூடகாதகா?”, என்று மகட்டுப் 
பகாரத்தகாள்.
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“இல்வல இப்ப எனக்கு கசிடச்சசிருக்கசிற மவைவல நல்ல மவைவல! நகான் எப்படியபிருந்தகாலும 
ஊருக்குத் தசிருமபபிப் மபகாறதசில் எந்த மேகாற்றமும இல்வல”, என்று தவீரமேகானமேகாக 
ஷசகால்லசிவைபிட்டகான்.

அன்று பறவவைகள் பூங்ககா மபகாயபிருந்தகாரகள். அதற்கு முதல் வைகாரம ஷசந்மதகாசகா சுற்றசி 
வைந்தகாரகள். எல்லகாப் பறவவைகளும சுதந்தசிரமேகாக இருப்பவதப் மபகான்று ஒரு மதகாற்றம. 
எத்தவன வைபிதப் பறவவைகள். நசிஜமேகாகமவை ககாட்டுக்குப் மபகானகால் கூட இத்தவனப் 
பறவவைகவள ஒரு நகாளனல் பகாரக்க முடியகாது. மதடி கண்டு பபிடித்துப் பகாரக்க ஒருமேகாதம ஏன்
ஒரு வைருடம கூட ஆகலகாம.

“ரகாத்தசிரி மலட்டகாக் கசிளமபற •பபிவளட்! எதுக்கு ரகாத்தசிரி தனனயகா வைந்து கஷ்டப்படமற!”, 
என்று ஷசகால்லசிப் பகாரத்தகான்.

“எனக்கு என்ன ரகாத்தசிரிப் பகல்! அதுவும இந்த ஊரல! ரகாத்தசிரி நவீங்க ஷவைளனலப் மபகாய் 
பகாத்ததசில்வலயகா? ஒரு உலகமமே ஓடிட்டு இருக்கும!”, என்றகாள்.

யலகாம. பபிறந்தநகாள், தவீபகாவைளனன்னு வைருமமபகாது ககாரட் “•மபகான் பண்ணைபிப் மபசசிக்கலகாம. 
ஈஷமேயபில் அனுப்பபிக்கலகாம. சகாட் ஷசய் அனுப்பபிக்கலகாம! ஆனகா இஷதல்லகாம மதவவையகான்னு
நவீதகான் முடிவு ஷசய்யணும”, என்று அவைன் ஷசகான்ன மபகாது

“நகாவளக்கு தகாவஸப் பகாக்கப் மபகாற நகாள்”, என்றகாள் அவைன் மகள்வைபிக்ககான அரத்தமேசில்லகாதப்
பதசில்!

“அன்வனக்குப் மபரட்ஸபகாரக் மபகாமனகாமமே ஞகாபகம இருக்ககா? அதசில இருக்கசிற 
பறவவைகவளப் பகாக்கறச்மச உன் ஞகாபகமதகான் வைருகசிறது. எல்லகாம சுதந்தசிரமேகாக பறப்பது 
மபகால் ஒரு பகாவைவனயபில் பறக்கசிறது. உயரத்தசில் ஒரு எல்வலக்கு மமேல் பறக்க 
முடியகாத படி ஒரு வைவல மபகாட்டு வைச்சசிருக்ககாங்கப் பகாத்தசியகா? அப்படிமய வைவலவயத் 
தகாண்டிப்பறந்து வைந்தகாலும ஷரகாமப நகாள் ஷவைளனமய தகாக்குப் பபிடிக்க முடியகாது. தசிருமப 
அங்மகமய மபகாய்டும”, என்று ஷசகால்லசி நசிறுத்தசினகான்.

நகான் மேட்டுமேசில்வல எல்லகாப் ஷபண்களுக்கும இவதப் மபகால் ஏதகாவைது ஒரு கண்ணுக்குத் 
ஷதரியகாத வைவலயபில் இருப்பவதத்தகான் வைபிருமபுகசிறகாரகள். உனக்கும கல்யகாணைம ஆகும. 
உன் மேவனவைபியும இந்த மேகாதசிரி ஒரு வைவலயபில் இருப்பவதத்தகான் நவீயும 
வைபிருமபுவைகாய். உனக்கு ஒரு ஷபண் பபிறக்கும அந்தப் ஷபண்வணையும இப்படித்தகான் 
வைளரப்பகாய்.அதுவும தகானகாக வைபிருமபபி ஒரு வைவலவயத் மதடிச்ஷசல்லும. கண்ணைகாடித் 
தடுப்பபிலசிருந்து கண் மேவறகசிற வைவர வகயவசத்துக் ஷககாண்மடச் ஷசன்றகான். 
மபரிவரச்சலுடன் மேவழ ஷபய்து> ஓய்ந்த நசிசப்தம. வைலசி நசிவறந்த ஷவைறுவமே வைவீஷடங்கும 
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நசிவறந்தசிருந்தது. அமமேகா மேட்டும தூங்ககாமேல் அதசிசயமேகாக நடந்து ஷககாண்டிருக்ககாமேல் 
உட்ககாரந்து ஷககாண்டிருந்தகாள். இப்படித்தகான் அமமேகா மவைவல முடிந்த வைரும 
வைவர பசசிமயகாடு நசிரமேலகாவும அமமேகாவுக்ககாக ககாத்துக் ஷககாண்டு வைகாசலசிமலமய 
உட்ககாரந்தசிருப்பகாள். அமமேகா சவமேயல் ஷசய்த அலுப்புடன் வைந்தகாலும

“என் ரகாசகாத்தசி! அமமேகாக்ககாக ககாத்தசிட்டு இருக்கசியகா?”, என்று ஷககாஞ்சலுடன் உள்மள 
அவழத்துச் ஷசல்வைகாள். அமமேகாவுக்ககாக இல்வல அமமேகா ஷககாண்டு வைரும சகாப்பகாட்டுக்ககாக 
பசசிமயகாடு ககாத்தசிருக்கசிறகாள் என்பது இருவைருக்குமமேத் ஷதரியும. இருந்தகாலும 
அந்த நகாடகம இருவைருக்குமமே அப்மபகாது பபிடித்தசிருந்தது.

அமமேகாவவைப் பகாரத்தகாள். கண்களனல் பசசி ஷதரிந்தது. “ஏதகாவைது சகாப்பபிடறசியகாமமேகா”, என்று 
மகட்டுவைபிட்டு குடிக்க ஹகாரலசிக்ஸ கலக்கசிக் ஷககாண்டு வைந்து ஷககாடுத்தகாள். பகாதசிக் குடித்து 
வைபிட்டு நசிரமேலகாவுக்குக் ஷககாடுத்தகாள். அவைளுக்கும அப்மபகாது ஏதகாவைது 
குடிக்க மவைண்டும மபகாலத்தகான் இருந்தது.

“வைகாமமேகா! ஷரகாமப மநரமேகாயுடுச்மச! படுப்மபகாம!”, என்று அமமேகாவுடன் மபகாய்ப் படுத்தகாள். 
அமமேகாவுக்கு முதுவகக் ககாட்டிக் ஷககாண்டுப் படுத்தகாள். அமமேகாவைபின் வக அவைள் முதுவக 
வைருடியது. அதன் பபின் அவைன் வைபிட்டுச் ஷசன்ற ஷவைற்றசிடம சுருங்கசிச் சுருங்கசி 
ஒரு ஒளனப் புள்ளனயகாகசி பபின்னர இரவைபின் இருளனல் கவரந்தது.

தகாஸசிடம முன்புப் மபகால் அந்த பரபரப்பு இல்வல. அவைமன “நல்லபடியகா இருந்தகா சகீக்கசிரம 
வைபிட்டுருவைகாங்களகாமமே! சகீக்கசிரம வைரப் பகாக்குமறன். அமமேகா வைந்து பகாத்தகாங்க. பபிமரயர மேமீட்டிங்
ஷசஞ்சகாங்களகாம. நவீ ஏன் மபகாகல?”, என்று மகட்டு வைபிட்டு “பரவைகாயபில்வல நசிமமேசி! உனக்கு 
எந்த மேகாதசிரி இருக்கப் பபிடிச்சசிருக்மககா அப்படிமய இருந்துக்க!”, என்றகான்.

“வுட்லண்ட்ஸல சசிவைன் மககாவைபிலுக்கு குமபகாபபிமஷகம பண்றகாங்க! மபகாகணும”, என்று 
அமமேகா முணுமுணுத்தது நசிவனவுக்கு வைர

“சரி! நகா கசிளமபமறன்! அடுத்த வைகாரம வைந்து பகாக்கமறன்! அமமேகாவவையும சசின்னமமேகாவவையும
மககாவைபிலுக்கு கூட்டிக்கசிட்டுப் மபகாகணும”,
என்றகாள்.

அந்த இடம மேஞ்சள் நசிறப் பூக்கமளகாடு இன்னும ஆரஞ்சு நசிறமும ஊதகா நசிறமும

ஷககாண்ட பூக்களகால் நசிவறந்தசிருந்தது. ஏமதகா ஷபயர ஷதரியகாத பறவவைகள் பறந்து 
ஷககாண்டிருந்தன. மவைவல முடிந்து வைந்ததசிலசிருந்மத
வையபிற்வறப் பபிரட்டுவைது மபகாலசிருந்தது. வைழக்கம மபகால் மபக் ஷசய்த வைகாசவனயகால் வைரும 
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பபிரட்டல்தகான் என்று நசிவனத்தகாள்.
பறவவைப் பூங்ககாப் பறவவைகள் இயற்வகயகாக கூடு கட்டி கூடிக் குலகாவைபி முட்வடயபிடுமேகா? 
ஷதரியவைபில்வல. பறவவைகள் என்றசிருந்தகால்
முட்வட மபகாடகாமேல் இருக்குமேகா? அப்படியபில்லகாவைபிட்டகால் அவவை பறவவையகாக வைகாழ்வைதற்கு 
மவைஷறன்னதகான் அவடயகாளம?
வைவீட்டிற்குப் மபகாய் நன்றகாக மசகாப் மபகாட்டுக் குளனத்து வைபிட்டுத்தகான் கசிளமபமவைண்டும. 
சகாயங்ககால மநரமேகானதகால் எல்லகாப் பறவவைகளும
மேரங்களனல் வைந்து அவடயும மநரம. நல்லமவைவள இன்று மேவழயபில்வல. ஷவைளனயபில் 
இதமேகான ககாற்று வைவீசசிக் ஷககாண்டிருந்தது.
மேரங்கஷளங்கும பறவவைகளனன் சத்தம மகட்டுக் ஷககாண்மடயபிருந்தது.

chitra.kjramesh@gmail.com
பதசிவுகள், டிசமேபர 2008 இதழ் 108 
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2. அப்ப�ச்ச�  -எம்.ரிஷ�ன தஷரீப், இலங்தக.

ஷதகாவலமபசசிவய வவைத்தவைளுக்குப் பதற்றமேகாகசிவைபிட்டது. அடுத்தகசிழவமே அவைவள நசிச்சயபிக்க
தசிலகன் வைவீட்டிலசிருந்து வைர இருக்கசிறகாரகள். ஷதகாவலமபசசிவய வவைத்தவைளுக்குப் 
பதற்றமேகாகசிவைபிட்டது. அடுத்தகசிழவமே அவைவள நசிச்சயபிக்க தசிலகன் வைவீட்டிலசிருந்து வைர 
இருக்கசிறகாரகள். இப்மபகாவதய பதற்றத்துக்குக் ககாரணைம அதுவைல்ல. வைவீட்டுவைகாசலசில் மபகாய் 
நசின்றகாள். நண்பகலுக்கு முன்னதகான ஷவைளனச்சத்மதகாடு ஷவைப்பத்வதயும சுமேந்தசிருந்த ஷவையபில்
அகன்ற முற்றத்தசில் அகலப் படுத்தசிருந்தது. வைவீதசியபில் மேமீன்ககாரன் மபகாவைது 
ஷதரிந்தது. ஷவையபிவல எதசிரக்கத் தவலயபிஷலகாரு ஷதகாப்பபி. வசக்கசிளனன் பபின்பகுதசியபில் 
தரகாசகால் மூடியபடி மேமீன் ஷபட்டி. மேமீன்ககாரவனக் கண்டகால் நசிறுத்துமபடி அமமேகா 
ஷசகால்லசியபிருந்தகாள்.

அவைளது வைவீட்டுக்கும வைவீதசிமயகாரத்மதகாடு ஒட்டியபிருந்த மகட்டுக்கும இவடயபில் பகாய் மபகாட்டு 
ஒரு ஊருக்குச் சகாப்பகாடு மபகாடலகாம.அவ்வைளவு ஷபரிது. இவைள் கூப்பபிடுவைகாஷளன 
எதசிரபகாரத்மதகா என்னமவைகா, அவைன் மவைக மவைகமேகாகத் தன் வசக்கசிவள மேசிதசித்து 
அடுத்த ஷதருவுக்குப் மபகாய்வைபிட்டிருந்தகான். யகாருக்கும இவைமளகாடு மபரம மபசசி 
முடிக்கமுடியகாது. அதுவும மேமீன்ககாரமனகாடு மபரம மபசப்மபகானகால் மேமீவனத் துப்புரவைகாக்கும 
மபகாது ஒதுக்கப்படும பகுதசிகளுக்ககாகக் ககாத்தசிருக்கும பூவன கூட 'மேமீனும மவைண்டகாம, 
அதன் வைகாலும மவைண்டகாம' என ஓடிப்மபகாகும.

'தப்பபிவைபிட்டகான்' என மேனதசிற்குள் கறுவைபிக்ஷககாண்டவைள் சவமேயலவறக்குள் மபகானகாள். அமமேகா
அரிசசி கழுவைபிக் ஷககாண்டிருந்தகாள்.

" அந்தப் பவழய தட்வடக் ஷககாண்டு மபகா "

" எதுக்கு? எங்க? "

" உன்ர மேகாமேசியகார வைவீட்டுக்மக ஷககாண்டு மபகாகச் ஷசகான்னனகான் ? மேமீன் துண்டுகவளப் 
மபகாடத்தகான். இல்வலஷயண்டகால் புதுத்தட்ஷடல்லகாம மேமீன் வைகாசமேடிக்கும "

" அவைன் நசிக்ககாமேப் மபகாயபிட்டகான். நவீங்கள் மேமீன் துண்டு மகக்குறவீங்கள். இண்வடக்கு மவைற 
ஏதகாவைது ஷசய்யுங்மககா."

" மவைற ஏதகாவைது ஷசய்யுறமதகா..? உன்ர அப்பகாக்கசிட்ட மேமீன் சவமேச்சு வவைக்குறன். பகவலக்கு 
வைகாங்மககா எண்டு ஷசகால்லசியபிருக்கசிறன். அந்த மேனுஷன் வைபிழுந்தடிச்சுக் ஷககாண்டு ஓடி 
வைரும.புளனவயக் கூடக் கவரச்சு வைச்சசிட்டன். மேமீஷனண்டகால் அவைருக்கு 
உசசிஷரண்டு உனக்குத் ஷதரியும தகாமன ?"
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"அப்ப மபசகாமே கடலுக்குள்ள மபகாய் இருக்கச் ஷசகால்லுங்மககா. மேமீன்ககாரன் நசிக்ககாமேப் 
மபகாயபிட்டகான்.நகாமன இங்க உடமபு பதறசிக் ஷககாண்டு நசிக்குறன் "

ஷசகால்லசிவைபிட்டு ஃபபிரிட்ஜசிலசிருந்து ஒரு மபகாத்தல் குளனரந்த நவீவர எடுத்துக் ஷககாண்டு 
சகாப்பகாட்டு மமேவச மமேல் உட்ககாரந்துஷககாண்டகாள்.

" ஏண்டியமமேகா? அவைன் நசிக்ககாமேப் மபகாயபிட்டகான் எண்டகால் நவீ எதுக்குப் பதற மவைணும ? "

" பதறுறமத ? எதுக்குப் பதறுமறன் எண்டு ஷதரிஞ்சுக் ஷககாண்டகால் நவீங்களும ஆடிப் 
மபகாவைபியள் "

அமமேகா அரிசசிவய அப்படிமய வவைத்துவைபிட்டு சங்ககீதகாவைபின் அருகசில் வைந்தகாள். சங்ககீதகாவைபின் 
அமமேகா ஒரு வைகாயபில்லகா ஜவீவைன். அப்பகாவைபி. அடுத்தவைவீட்டுக் குழந்வதக்கு அமவமே ஊசசி 
மபகாட்டகாரகள் என்றகால் கூடக் மகட்டுக் கண்கலங்குகசிற மேனசு.

" என்னடி ?அடுத்த கசிழவமே நசிச்சயத்வத வைச்சுக் ஷககாண்டு என்வனப் பதற வைபிடுறகாய் ? 
அப்பகாவுக்கு வைபிஷயந்ஷதரிஞ்சகால் என்னகாகும?"

" அப்பகாவுக்கு எப்படியும ஷதரியத்தகாமன மவைணும...இண்வடக்குப் பகல் சகாப்பகாட்டுக்கு 
வைரறப்ப நகாமன அவைரிட்டச் ஷசகால்லப் மபகாறன்..மகட்டு ஆடிப்மபகாகப் மபகாறகார பகாருங்மககா. "

அமமேகாவைபின் கண்கள் அதற்குள் கலங்கத் ஷதகாடங்கசிவைபிட்டது. இடுப்பபில் ஷசகாருகசியபிருந்த 
புவடவவை முந்தகாவனஷயடுத்து மூக்வக உறசிஞ்சசிக் ஷககாண்டகாள்.

"அமமேகா, நவீங்கள் எதுக்கு இப்ப அழுறவீங்கள் ? "

" நவீதகான் ..அடுத்த கசிழவமே நசிச்சயத்வத வைச்சுக் ஷககாண்டு இப்ப உனக்கும மேமீன்ககாரனுக்கும 
ஏமதகா..."

"அடச்சகீ..அமமேகா..வைகாவய மூடுங்மககா முதல்ல..நகான் ஷசகால்லவைந்தது அதசில்ல... சசித்தப்பகா 
மககால் பண்ணைபியபிருந்தவைர "

அமமேகாவைபிற்கு தனது கணைபிப்பு தப்பகாகசிப் மபகானதசில் ஷவைட்கமேகாகப் மபகாய்வைபிட்டது சங்ககீதகாவைபின் 
மதகாளனல் ஷசல்லமேகாகத் தட்டி "என்ன ஷசகான்னவைர? " எனக் மகட்டகாள்.

" அப்பகாச்சசி என்மனகாட நசிச்சயத்துக்கு இங்க இருக்கமவைணுஷமேண்டு வைபிருமபுறகாவைகாம. 
சசித்தப்பகாவுக்குக் ககால்ல ஏமதகா வைருத்தமேகாம.நடக்க ஏலகாதகாம. முடிஞ்சகால் அப்பகாவுக்கு 
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இன்னும ஷரண்டு நகாள்ல வைந்து அப்பகாச்சசியக் கூட்டிக் ஷககாண்டு மபகாகச் ஷசகான்னகார "

சங்ககீதகாவவைப் பபீடித்தசிருந்த பதற்றம இப்ஷபகாழுது அமமேகாவவையும பபிடித்துக் ஷககாண்டது. 
சட்ஷடன்று அருகசிலசிருந்த நகாற்ககாலசியபில் உட்ககாரந்து ஷககாண்டகாள். அப்பகாச்சசி என 
அவழக்கப்படுபவைர சங்ககீதகாவுவடய அப்பகாவைபின் அமமேகா. அவைளது அதசிரடி மேகாமேசியகார. 
'சூட்டுக் கசிழவைபி' என அவைள் மேனதசிற்குள் மேட்டும அடிக்கடி தசிட்டிக் ஷககாள்வைகாள். அந்தளவுக்கு
அவைரது ஷசகால்லும ஷசயலும ஷபரும புயவலக் கசிளப்பும. அப்பகாச்சசி ஐந்து வைருடத்தசிற்கு 
முன்னகால் வைந்து ஒரு கசிழவமே இருந்துவைபிட்டுப்மபகான மபகாது நடந்த 
கூத்துக்கள் ஷசகால்லசிமேகாளகாது.

மபகானமுவற சசித்தப்பகாமவை அவைவரக் கூட்டிவைந்தகார. இரயபில் நசிவலயத்தசிலசிருந்து ஒரு 
ஆட்மடகா பபிடித்து மநரகாக வைவீட்டு மகட்டருகசில் வைந்து இறங்கசினர. சங்ககீதகாவுக்கு அப்ஷபகாழுது 
பத்ஷதகான்பது வையது. அழகுக்கவல பற்றசிப் படித்துக் ஷககாண்டிருந்தகாள். 
படித்தவதச் ஷசய்துபகாரக்கத் தங்வகமயகாடு மசரந்து தன் நவீளத் தவலமுடிவய மநரபடுத்தசி, 
அயரன் பண்ணைபிக் ஷககாஞ்சம ஷசமபட்வட நசிறத்தசில் சகாயமும அடித்தசிருந்தகாள். அன்வறக்கு 
அவைளுக்குச் சனன உச்சத்தசில் இருந்தசிருக்கமவைண்டும. வைவீட்டு மகட்டருகசில் 
வைந்துநசின்ற ஆட்மடகாவவை அவைள்தகான் முதலசில் கவைனனத்தகாள்.

வைகாசலசிலசிருந்து ஒமர ஓட்டமேகாக ஓடி வைந்து மகட்வடத் தசிறந்துவைபிட்டகாள். எண்பது வையதசில் 
சகாதகாரணை மதகாற்றத்தசிலசிருந்த ஆச்சசி முகத்தசில் எள்ளுமஷககாள்ளும ஷவைடித்தது. அந்த 
வையதகான ஷரமௌத்ரத்வதக் கவைனனக்ககாத இவைள் " வைகாங்மககா ஆச்சசி, வைகாங்மககா 
சசித்தப்பகா" என்று ஆச்சசி வகவயப் பபிடித்துக் ஷககாண்டகாள்.

"ஆச்சசி வைகாறது இருக்கட்டும..குமேருப்பபிள்ள தகாமன நவீ..? இப்படி ஓடி வைகாறகாய்? இப்படிமய 
உன்வன உன்ர அமமேகா வைளரத்தசிருக்குது ? என்ர ககாலத்துலயும இருந்மதகாமமே. முத்தத்துல 
ஒரு ஈ,ககாக்வக அவசஞ்சகாக் கூட ஷவைட்வடக்கு இறங்மகலகாது. அவ்வைளவு 
ஒழுக்கமேகா வைளரந்மதகாம. உன்வனயும வைளரத்தசிருக்குது பகார உன்ர அமமேகா "

சங்ககீதகாவுக்குத் தசிவகப்பகாகசிப் மபகாய்வைபிட்டது. சசித்தப்பகாவவைப் பகாரத்தகாள். 'இது எவதயும 
கண்டுஷககாள்ளகாமத' என்பது மபகாலக் கண்களகால் சகாவட ஷசய்தகார. பபின்னர அவைள் வகயபில் 
ஆச்சசியபின் பயணைப்வபவயக் ஷககாடுத்துவைபிட்டு முன் கவடயபில் வைகாவழப்பழம 
வைகாங்கசிவைருவைதகாகச் ஷசகால்லசி ஆச்சசிக்குக் களவைகாக சசிகஷரட் குடிக்கப் மபகானகார. வைகாய் சவை சவை
எனச் சசிகஷரட் மகட்டுக் ஷககாண்டிருந்தது அவைருக்கு. ஆச்சசி முன்னகால் அஷதல்லகாம... 
மஹஹூம..மூச்.

" என்ன நவீ ? சகாமேத்துல ஊர சுத்துற மமேகாகசினனப் மபயகாட்டம தவலவய இப்படி வைபிரிச்சுப் 
மபகாட்டுக் ஷககாண்டு இருக்கசிறகாய் ? ஒரு நூல்துண்டகாவைது கசிவடக்மகல்லசிமய நல்லகாச் சவட
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பபின்னனக் கட்டுறதுக்கு ? "

" ஆச்சசி முதல்ல உள்மள வைகாங்மககாவைன், கவதப்பம "

" ஓம கவதப்பம கவதப்பம." என்ற ஆச்சசி அவைள் தவலமுடிவயப் பபிடித்து உற்றுப் பகாரத்து,

"அடக் கடவுமள..இங்மக பகாரடி..உன்ர தவலமேயபிஷரல்லகாம ஷவைள்ளக் ககாரச்சசியகாட்டம 
ஷசமபட்வடக் கலரகாகசிப் மபகாய்க்கசிடக்கு . எங்மகடி உன்வர அமமேகா? நல்லகா எண்வணைய் 
வைச்சு, வைழசிச்சுக் மககாதசிக் கட்டிவைபிடகாமே உன்வன இப்படித் தசிரியவைபிட்டிருக்கசிறகாள். 
அப்படிஷயன்ன ஷசய்து கசிழசிக்கசிறகாள் வைவீட்ட ? நவீ இப்படித் தசிரிஞ்சசிஷயண்டகால் உன்வன ஆரு 
கட்டுவைபினம ?" என்றவைகாறு வைகாசல்வைவர வைந்த அப்பகாச்சசி, முற்றத்வதத் தசிருமபவும பகாரத்து 
வைவீட்டின் தசிண்வணையபிலசிறங்கசி வைலது மககாடிக்குப் மபகானகார. 
பபின்னகாமலமய சங்ககீதகாவும அவைவரத் ஷதகாடரந்தகாள்.

" எங்மகயடி இங்க இருந்த ஷபரிய மேகாங்ககாய் மேரம ? " ஆச்சசியபின் கண்களனல் சசினம 
ஷதறசித்தது.

" ககாய் நசிவறஞ்சு கூவர மமேல வைபிழுந்து ஓஷடல்லகாம உவடயுஷதண்டு அப்பகாதகான் 
ஷவைட்டினவைர " என்று குரல் நடுங்கச் ஷசகான்னகாள்.

" உன்ர அப்பகாவைபின்ர கல்யகாணைத்தப்ப என்ர வகயகால நகாட்டிக் ஷககாடுத்த மேரம. அதப் மபகாய் 
ஷவைட்டியபிருக்ககாமன. உன்ர அமமேகாதகான் ஷவைட்டச் ஷசகால்லசியபிருப்பகாள். எனக்குத் 
ஷதரியகாஷதண்டு ஷநனச்சசிமய ? "

ஆச்சசிக்குக் மககாபத்தசில் உடல் நடுங்கசியது. சங்ககீதகா அவைர மதகாவளப் பபிடித்து அவணைத்து 
ஷமேதுவைகாகச் ஷசகான்னகாள்.

" ஆச்சசி, இப்ப நவீங்கள் கவளச்சுப்மபகாய் வைந்தசிருக்கசிறசியள். முதல்ல உள்ள வைகாங்மககா. ஒரு 
மதத்தண்ணைபியக் குடிச்சுப் மபகாட்டு மதகாட்டத்துக்குப் மபகாகலகாம. ஏஷழட்டு 
மேணைபித்தசியகாலப்பயணைஷமேண்டகால் மலமச ? "

இப்ஷபகாழுது ஆச்சசி ஷககாஞ்சம சமேகாதகானமேகானகார. அவைளது வகவய வைபிட்டுவைபிட்டு 
வைபிடுவைபிடுஷவைன்று வைவீட்டுத் தவலவைகாசல் வைவர வைந்தகார. ஆனகால் உள்மள மபகாகவைபில்வல. 
வவைரகாக்கசியம. மேருமேகள் வைந்து தன் வைகாயகால் கூப்பபிடும வைவர உள்மள 
ஷசல்வைதசில்வலஷயன்ற வவைரகாக்கசியம. சங்ககீதகாவுக்குப் புரிந்தது.

"அமமேகா..அமமமேகாவ்"
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" ஏணைடியமமேகா இப்படித் தலவைகாசல்ல நசின்றுஷககாண்டு கூப்பகாடு மபகாடுறகாய்? நகான் உன்ர 
சகாமேத்தசியச் சடங்குக்கு வைந்தப்ப மூங்கசில் மகட்டல்மலகா இருந்தது. இப்ப என்ன இருமபுக்கு 
மேகாறசியபிருக்குது ? "

" ஓம ஆச்சசி..அது பழசகாகசிப் மபகாச்சுஷதண்டு அப்பகாதகான் இவதச் ஷசஞ்சு மபகாட்டவைர. "

" என்னது பழசகாகசிப் மபகாச்சுமத ? அவத ஆறுமேகாசத்துக்ஷககாருதரம புதுப்பபிச்சுக் கட்ட 
மவைணும. அவதக் கூடச் ஷசய்ய ஏலகாமேல் உன்ர அப்பகா மசகாமமபறசியகாகசிப் மபகாய்ட்டகாமர? 
உன்ர அமமேகாவுக்குச் ஷசகால்றதுக்ஷகன்ன ?. இது ஆஸபத்தசிரி மகட் மேகாதசிரியல்மலகா 
கசிடக்கு ? "

" வைகாங்மககா மேகாமேசி..வைகாசல்வலமய நசிண்டு ஷககாண்டிருக்கசிறசியள் ? பபின்கட்டுல உடுப்புக் 
ககாயப்மபகாட்டுக் ஷககாண்டிருந்தனகான். அதுதகான் நவீங்கள் வைந்த சத்தமமே மகக்கல்ல..உள்ளுக்கு 
வைகாங்மககா " என்றவைகாறு உள்ளனருந்து அமமேகா வைந்தகாள்.

" வைகாறன் வைகாறன்.என்ன இந்த அந்தசி பட்ட மநரத்துல உடுப்புக் கழுவுற பழக்கம? 
ககாவலயபிமலமய கழுவைபிப் மபகாட ஏலகாமத ?..என்ன எல்லகாமமே மேகாறசிக்கசிடக்கு ? நவீ 
இவதஷயல்லகாம கவைனனக்கசிறதசில்வலமயகா? இவைளனண்ட ஷககாண்வடவயப் பகார. மசவைல் 
கருமேலகாட்டம ஒவ்ஷவைகாரு முடியும ஒவ்ஷவைகாரு நசிறத்துல கசிடக்கு. அடி ..முந்தகாவனவய 
ஒழுங்ககாப் மபகாடடி" எனச் சங்ககீதகாவைபின் மதகாளனல் ஷநகாடித்தகார. அவைள் சசிணுங்கசியவைகாறு 
அமமேகாவவை முவறத்தகாள்.

" நகாஷனல்லகாம இவைளனண்ட வையசுல வகயபில ஷரண்டு, இடுப்பபில ஷரண்ஷடண்டு நகாலு 
புள்ளயச் ஷசகாமேந்தவைள். இவைளுக்கு இன்னும மேகாப்பபிவள பகாரக்கவலமயகா ?"

" பகாரத்துக் ஷககாண்டிருக்கசிறம மேகாமேசி.. முதல்ல இந்த ரூமுல மபகாய் உடுப்வப மேகாற்றசிக் 
ஷககாள்ளுங்மககாவைன். உவைர சசித்தப்பகா வைந்தவைரல்மலகா ? எங்மக ககாமணைகாம ? "

அமமேகா சசித்தப்பகாவவைத் மதடி முற்றத்துக்குப் மபகானகார. சங்ககீதகா ஆச்சசியபின் பபின்னகால் அவைர 
பயணைப்வபவய எடுத்துக் ஷககாண்டு அவைள் அவறக்குப் மபகானகாள். ஆச்சசி அவறக்குள் 
நுவழந்த அடுத்தகணைம அலறசியடித்து, சங்ககீதகாவவையும தள்ளனக்ஷககாண்டு வைவீட்டு 
வைகாசலுக்கு ஓடி வைந்து மூச்சசிவரத்தகார.

" என்னகாச்சுது மேகாமேசி என்னகாச்சுது? " எனக் கத்தசிக் ஷககாண்டு முற்றத்தசிலசிருந்த அமமேகா 
உள்மள ஓடிவைந்தகார. சசித்தப்பகா பபின்னகால் ஓடி வைந்து ஆச்சசிவயத் தகாங்கசிக் கூடத்தசிலசிருந்த 
கதசிவரயபில் உட்ககாரவவைத்தகார.
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" மேகள்..ஒரு கசிளகாஸ தண்ணைபி ஷககாண்டுவைகாங்மககா " என்றகார.

சங்ககீதகா ஓடிப்மபகாய்த் தண்ணைவீர எடுத்துவைந்து ஷககாடுத்தகாள். ஆச்சசி அவத வைகாங்கசி ஒமர 
மூச்சசில் அவ்வைளவவையும குடித்தகார. ஷபகாக்வக வைகாயபில் வைழசிந்த தண்ணைவீர அவைர 
ஷநஞ்வசயும நவனத்தது.

" என்ன அமமேகா என்ன ஆச்சுது? "

" உவைள் ககாமேகாட்சசி இருந்தகாமள...எங்கட ஊரக் மககாயபில் புளனயமேரத்துல தூக்குப் மபகாட்டுச் 
ஷசத்தவைள்."

ஆச்சசி இவளத்து இவளத்துச் ஷசகால்லத்ஷதகாடங்கசினகார. சசித்தப்பகாவும, அமமேகாவும, 
சங்ககீதகாவும எதுவும புரியகாமேல் ஒருவைவர ஒருவைர பகாரத்துக் ஷககாண்டனர.

" ஓம அமமேகா. அவைளுக்ஷகன்ன இப்ப. அவைள் ஷசத்து இப்ப கன நகாளகாச்சுல்மல..? 
ஆறுமேகாசத்துக்கும மமேல ஆகசியபிருக்கும "

" உவைள் சகாகுறதுக்கு ஷககாஞ்சநகாள் முன்னகாடி எங்கட மதகாட்டத்துல ஷதன்னமமேகாவல 
ஷபகாறுக்க வைந்தகாள். அப்ப நகான் நல்லகா ஏசசி அனுப்பபிட்டன். இப்ப ... இப்ப.. "

" இப்ப என்ன மேகாமேசி ? "

" உவைள் மபயகாகசி நகான் மபகாற இடஷமேல்லகாம வைந்து பழசி வைகாங்கக் 
ககாத்துக்ஷககாண்டிருக்கசிறகாள்."

இப்ஷபகாழுது சங்ககீதகாவைபின் அமமேகா நன்றகாகப் பயந்துமபகானகாள். சங்ககீதகாவைபின் மதகாள்கவளப் 
பற்றசிக் ஷககாண்டகாள்.

" என்ன மேகாமேசி ஷசகால்றசியள்? "

சசித்தப்பகா எதுவும மபசகாமேல் ஆச்சசி மபகாய்ப்பகாரத்துப் பயந்து ஓடி வைந்த அவறக்குள் மபகானகார.
இருட்டுக்குள் இருந்த ஏமதகா ஒன்வறப் பகாரத்துப் பயந்தவைரகாக அவைரும வைபிவரந்து தசிருமபபி 
வைந்தகார.

"மேகள்..எனக்கு ஒரு கசிளகாஸ தண்ணைபி ஷககாண்டு வைகாங்மககா " என்றகார.

சசித்தப்பகாவுக்குத் தண்ணைவீர எடுக்கச் சவமேயலவறக்குள் வைந்த சங்ககீதகாவுக்கு அப்ஷபகாழுதுதகான்
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அந்த ஞகாபகம வைந்தது. அவைசரமேகாகத் தண்ணைவீவரக் ஷககாண்டுமபகாய்ச் சசித்தப்பகாவைபிடம 
ஷககாடுத்துவைபிட்டு அவைரகள் இருவைரும பகாரத்துப்பயந்த அந்த அவறக்குள் 
மபகானகாள். ஷவைள்வளப் புவடவவையபில் மபகாரத்தப்பட்ட உருவைம அவசவுகமளதுமேசின்றசி முகம 
முழுதும சுண்ணைகாமபடித்த ஷவைள்வளமயகாடு , வைட்ட வைட்டமேகான கண்கவள மூடிப் 
படுத்தசிருந்தது. அவைள் சசிறசிதும அஞ்சவைபில்வல.

அவைள் எப்படிப் பயப்படுவைகாள்? எல்லகாம அவைளது வகங்கரயம தகாமன? மநற்று அழகுக் 
கவல வைகுப்பபில் படித்த ஃமபஷசியல் முவறவயப் பரீட்சசித்துப் பகாரக்க தங்வகயபின் 
முகத்தசிலும, கழுத்தசிலும ஏமதகா ஒரு ஷவைள்வளக் கலவவைவயப் பூசசிப் 
படுக்கவவைத்தசிருந்தகாள். வைவீட்டுச் சவமேயலுக்குக் ஷககாண்டுவைந்தசிருந்த ஷவைள்ளரிக்ககாவய 
ஷவைட்டிக் கண்கவள மூடிவைபிட்டிருந்தகாள். தங்வகயும நடந்துஷககாண்டிருக்கும அமேளன துமேளன 
எதுவும ஷதரியகாமேல் 'கசிவடத்ததடகா ஓய்வு' என ஷவைள்வளப் மபகாரவவையகால் 
உடவலப்மபகாரத்தசி நன்றகாகத் தூங்கசிவைபிட்டிருந்தகாள்.

சங்ககீதகா அவர இருட்டுக்குள் தூங்கசிக் ஷககாண்டிருந்த தங்வகயபின் மதகாளனல் தட்டி 
எழுப்பபினகாள். கண்கவள மூடியபிருந்த ஷவைள்ளரிக்ககாய்த் துண்டுகவள எடுத்து அவறயபின் 
மூவலக்கு வைவீசசிஷயறசிந்தகாள். ஆங்கசிலப் மபய்ப்படங்களனல் வைரும பபிசகாசசிவனப் மபகால 
இருந்த சவைவீதகா கண்வைபிழசித்து மநரம ககாலம ஷதரியகாமேல் மசகாமபல் முறசித்து " வைபிடிஞ்சுட்டுமத
அக்ககா ? " என்றகாள்.

"ஓம. உனக்கசிப்மபகா நல்லகா வைபிடியும அப்பகாச்சசிக்கசிட்ட இருந்து. முதல்ல எழுமபபிப் மபகாய் 
முகம கழுவு "

" இவ்வைளவு மநரம வைச்சசிருந்தது மபகாதுமமேகா அக்ககா? நகான் வைடிவைகாகசியபிருப்மபமன ? " 
என்றவைகாறு கட்டிலசிலசிருந்து எழுமபபி நசின்றகாள்.

சங்ககீதகா பதசில் ஷசகால்லகாமேல் மபகாரவவைவயச் சுருட்டி அவைள் முதுகசில் அடித்து அவைவள 
குளனயலவறக்கு வைபிரட்டிவைபிட்டகாள். ஷபரியகாச்சசியபின் ஓயகாத வைகாய்க்குப் பூட்டுப் 
மபகாட்டகாயபிற்று. அவைர கண்கவள மூடி ஏமதகா மேந்தசிரங்கவள ஓதசித் தன் ஷநஞ்சுக்குள் ஊதசிக் 
ஷககாண்டகார. சங்ககீதகா கூடத்துக்கு வைந்து சசித்தப்பகாவவை மேட்டும சகாவட ஷசய்து கூப்பபிட்டகாள். 
பலசி ஷககாடுக்க அவழத்துச் ஷசல்லப்படும ஆட்வடப் மபகால மேருண்ட பகாரவவைமயகாடு அவைர 
அவைவள மநகாக்கசி வைந்தகார. சவமேயலவறப் பக்கமேகாகக் கூட்டிப் மபகாய் 
வைபிஷயத்வதச் ஷசகான்னகாள்.

அவைருக்குச் சசிரிப்புத் தகாளவைபில்வல. அப்பகாச்சசியபிடம ஷசகான்னகால் நன்றகாக எல்மலகாரும 
வைகாங்கசிக் கட்டிக்ஷககாள்ள மவைண்டி வைருஷமேனச் ஷசகால்லசி வைபிஷயம அவைரகளுக்குள்மளமய 
மூடி மேவறக்கப்பட்டது. அமமேகாவவையும அவழத்து வைபிஷயத்வதச் 
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ஷசகால்லசியகாயபிற்று. அவைள் பயத்தசில் தகான் மககாயபிலுக்குக் மககாழசி ஷககாடுப்பதகாக மநரச்வச 
வவைத்தவதச் ஷசகான்ன மபகாது சசிரிப்புப் பலமேடங்ககாகசியது. எல்மலகாரும சத்தம ஷவைளனமய 
மகட்ககாமேல் வைகாவயப் ஷபகாத்தசிச் சசிரித்தனர. அப்ஷபகாழுதுதகான் முகம 
கழுவைபிவைந்த சவைவீதகா தன்வனத் தகான் பகாரத்துச் சசிரிக்கசிறகாரகள் என நசிவனத்து ஓடிப் மபகாய்க் 
கண்ணைகாடியபில் முகம பகாரத்தகாள்.

எல்மலகாரும கூடத்துக்கு வைந்தனர. அப்பகாச்சசி இன்னும கண்வணை மூடி மேந்தசிரங்கவள 
உச்சரித்துக் ஷககாண்டிருந்தகார. சசித்தப்பகா "அமமேகா " என்றகார.

" ஓமேடகா... ஒரு ஷதன்னமமேகாவலக்ககாக ஊர வைபிட்டு ஊர வைந்து இப்படிப் மபயகாய் 
அவலவைகாஷளண்டு நகான் இண்வடக்குத் தகான் ஷதரிஞ்சு ஷககாண்டன்.இனனஷயண்டகால் நகான் 
எல்மலகாருக்கும ஷதன்னமமேகாவல சுமமேகா ஷககாடுப்பன். அவைளுக்குச் ஷசகால்லடகா..இனனயும 
என்ர பபின்னகால மபயகாய் வைந்து துரத்தகாவதஷயண்டு " என்றகார.

பபின்னர சசித்தப்பகாவும மேற்றவைரகளும எவ்வைளவு ஷசகால்லசியும அந்த அவறக்குப் மபகாகமவை 
மேகாட்மடன் என்றகார. சரிஷயனச் ஷசகால்லசி அமமேகாவைபின் அவறக்குக் கூட்டிக் ஷககாண்டுமபகாய் 
ஆவட மேகாற்றச் ஷசகான்னகாரகள். அவைர வகமயகாடு ஷககாண்டுவைந்தசிருந்த பவழய 
ஆவடக்குத் தன்வன மேகாற்றசிக் ஷககாள்ளும வைவரயபில் அமமேகாவும அவைருடமன இருக்க 
மவைண்டியதகாயபிற்று. ஆனகால் அதற்குப்பபின்னர ஆரமபபித்தது வைமபு. அப்பகாச்சசி எங்மக 
மபகானகாலும அவைரது வகத்தடி மபகால யகாரகாவைது துவணைக்குப் மபகாகமவைண்டியபிருந்தது. 
அமமேகா, சங்ககீதகாவைபிடம அப்பகாச்சசிவயப் பகாரத்துக் ஷககாள்ளச் ஷசகால்லசிவைபிட்டு எல்மலகாருக்கும 
இஞ்சசி தட்டிப் மபகாட்டுத் மதநவீர ஊற்றசிக்ஷககாடுத்தகாள்.

அப்பகா வைந்ததும இந்த வைவீட்டில் மபயபிருக்கசிறஷதனச் ஷசகால்லசி அப்பகாச்சசி அப்பகாவவையும, 
அமமேகாவவையும ஒரு பபிடிபபிடித்தகார. அப்பகா ஒன்றும புரியகாமேல் அமமேகாவவைப் பகாரத்து 
வைபிழசித்தகார. அமமேகா வைகாய்க்குள் சசிரிப்பவதப் பகாரத்து முவறத்தகார. சசித்தப்பகா 
ஷவைளனமய கூட்டிக் ஷககாண்டு மபகாய் வைபிடயத்வத வைபிபரித்தபபின்னர அப்பகாவும இரண்டு 
குருமபட்டிகவள வைகாய்க்குள் மபகாட்டு அதக்கசியவதப் மபகாலக் கன்னங்கள் வைபிரிய ஷவைகுமநரம
சசிரித்தகார.வைவீடு முழுக்க எல்மலகாரும வைந்து மசரந்ததும அப்பகாச்சசியபின் 
அதசிககாரம தசிருமபவும ஆரமபபித்தது.

எவ்வைளவு சகாப்பபிட்டகாலும சவத ஒட்டகாத உடமபு சவைவீதகாவைபிற்கு. பதசினகாலு வையது 
நடந்துஷககாண்டிருந்தது. ஒட்டவடக் குச்சசிக்கு உடுப்புப் மபகாட்டு வைபிட்டது மபகால வைவீடு, 
பள்ளனக்கூடஷமேன வைவளய வைந்துஷககாண்டிருந்தகாள். அவைளுக்குச் சவத பபிடிக்க மவைண்டுஷமேன
அமமேகா ஒரு மநரச்வசயும வவைத்தசிருந்தகாள். ஆச்சசியபின் பகாரவவை இப்ஷபகாழுது அவைள் மமேல் 
படிந்தது. கூப்பபிட்டு அருகசில் அமேரத்தசிக் ஷககாண்டகாள்.
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" ஏண்டியமமேகா? இவைளுக்கு நவீ சகாப்பகாடு ஷககாடுக்குறசிமயகா இல்வலமயகா ? இவைவளப்பகாரத்தகால்
இவைளுக்குக் ஷககாடுக்ககாமேல் எல்லகாத்வதயும நவீமய வைபிழுங்குற மேகாதசிரியல்மலகா கசிடக்குது " 
என்று அமமேகாவவைச் சகாடத் ஷதகாடங்கசினகார.

" இந்த வைவீட்டுல இல்லகாத சகாப்பகாமடகா மேகாமேசி? அஷதல்லகாம நல்லகாத்தகான் ஷககாடுக்கசிறன். 
இவைள் தகான் ஒழுங்ககாச் சகாப்பபிட மேகாட்டகாள் "

" உன்ர சவமேயலசின்ர தரம எனக்குத் ஷதரியகாமத..பச்சத் தண்ணைபிக்கு உப்புப் மபகாட்டு அவத 
ரசம எண்டு ஷசகால்லுவைகாய் நவீ "

அப்பகாச்சசி ஷசகான்னதும அமமேகாவைபின் முகம வைகாடிப்மபகானது. மேனதுக்குள் "சூட்டுக் கசிழவைபி, 
சூட்டுக் கசிழவைபி" எனத் தசிட்டிக் ஷககாண்டகாள். உண்வமேயபிமலமய அமமேகாவைபின் சவமேயல் 
ஷவைகுசுவவையகாக இருக்கும. புளனஷயல்லகாம கவரத்துப் மபகாட்டு , மேசகாலகா எல்லகாம 
அவரத்துப் மபகாட்டு அவைள் மேமீன்கறசி ஷசய்தகாளகானகால் அந்த வைகாசவன எட்டி அப்பகா 
ஆபபிஸசிலசிருந்மத மமேகாப்பம பபிடித்து வைவீட்டுக்கு வைந்துவைபிடுவைகார.அமமேகா எதுவும மபசகாமேல் 
சவமேயலவறக்குள் மபகாய் இரவுச் சகாப்பகாட்வடத் தயகார பண்ணை ஆரமபபித்தகாள்.

அப்பகாச்சசி, சவைவீதகாவவைக் கூட்டிக்ஷககாண்டு அங்மகயும வைந்துவைபிட்டகார. ஆச்சசியபின் கண்கள் 
வைபிறகடுப்வபத் மதடியது. சவமேயலவறயபின் மூவலயபிலசிருந்த வைபிறகடுப்வப எப்மபகாமதகா 
அகற்றசி மகஸ அடுப்பபில்தகான் சவமேத்துக்ஷககாண்டிருந்தனர. வைபிறகடுப்பு 
சமபந்தமேகான ஆச்சசியபின் மகள்வைபிகளுக்கு அமமேகாவைகால் வைபிளக்கம ஷககாடுக்கமுடியகாமேல் 
அப்பகாதகான் வைந்து வைபிளக்கமவைண்டியபிருந்தது. தசிடீஷரன " என்ர அமமேசிவயயும, குளவைபிவயயும
எங்மகயடி ககாமணைகாம? " என்றகார.

"அவத ஷவைளனயபில மபகாட்டிருக்கசிறம அப்பகாச்சசி. " என்றகாள் சவைவீதகா.

"ஷவைளனயபிலமயகா..? என்ர அமமேகா, எனக்குச் சகீதனமேகாத் தந்தது. அவத உனக்குத் தந்தகால் நவீ 
ஷவைளனயபில வைவீசுடுவைபிமய..? " என்று ககாட்டமேகாக அப்பகாவவை முவறத்து " இவைள் தகான். எல்லகாம
இவைமளகாட மவைவலதகான். நசிவனச்சுக் ஷககாண்டிருப்பகாள். ஒருநகாவளக்கு 
என்வனயும இப்படி ஷவைளனயபில தூக்கசிப் மபகாட " என்று அமமேகாவவையும சகாடி " எனக்கசிப்பமவை
என்ர அமமேசிவயப் பகாரக்கமவைணும " என்று அடமபபிடித்தகார.

"அமமேகா, இப்ப இருட்டகாகசிப் மபகாச்சுது. வைபிடியற்ககாவலயபில பகாரப்மபகாம..ஷவைளனயபிலஷயண்டகால்
ஸமடகார ரூமேசில வைச்சசிருக்கசிமறகாம" என்று மபவய நசிவனவுறுத்தசிப் பயமுறுத்தசி,ஒருவைகாறு 
சமேகாதகானப்படுத்தசி வைபிட்டகார அப்பகா. ஆச்சசி அவைரது ஒல்லசிக் குச்சசிக் 
வகத்தடி மபகால சவைவீதகாவவைக் வகயபில் பபிடித்துக்ஷககாண்டு அந்தப் மபய் அவறவயத் தவைபிரத்து
வைவீடு முழுக்க வைலம வைந்தகார.
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சசித்தப்பகா டீவைபியபின் முன் மதமமே என்று உட்ககாரந்துவைபிட்டகார. அவைரது கசிரகாமேத்துவைவீட்டுக்கு 
இன்னும டீவைபி வைந்தசிருக்கவைபில்வல. டீவைபிவய வைபிட்டு மேசின்சகாரமமே இல்வல. தன்வைவீட்டில் 
வைழவமேயகாக இரவு எட்டு மேணைபிக்மக குமபகரணைனுக்குத் தமபபி மபகாலக் குறட்வட 
வைபிட்டுத் தூங்கசி வைபிடுபவைர அன்று டீவைபியபின் முன் உட்ககாரந்துவைபிட்டகார. அவசவைதகாக இல்வல.
கண்வணைக் கூடச் சசிமேசிட்டுவைதகாக இல்வல.

வைவீட்டுக்குள் சுற்றசி வைந்த அப்பகாச்சசி டீவைபிவயப் பகாரத்துவைபிட்டகாள். இருபத்ஷதகான்பது இஞ்ச் 
கலர டீவைபி. சவைவீதகாவைபின் அடமபபிடித்தலுக்கு அப்பகா வைகாங்கசிக் ஷககாடுத்தது. டீவைபியபில் ஓடும 
அன்வறய நசிகழ்ச்சசிநசிரவல அறசிவைபிப்பகாளருக்கு அடுத்து சவைவீதகா மேனப்பகாடமேகாக 
ஒப்பபிப்பகாள். அந்தளவுக்கு அவைளுக்கும டீவைபிக்கும ஷநருக்கம. அப்ஷபகாழுது இரவுச் ஷசய்தசி 
மபகாய்க்ஷககாண்டிருந்தது.

" உவைள் எப்படியடி உந்தப் ஷபட்டிக்குள்ள மபகாய்க் கவதக்குறகாள்? மூச்சு முட்டகாமத " 
என்றகார அப்பகாச்சசி ஷசய்தசி வைகாசசிக்கும ஷபண் அறசிவைபிப்பகாளவரப் பகாரத்து. சவைவீதகாவும, 
சங்ககீதகாவும, சசித்தப்பகாவும வைகாயபிலும வையபிற்றசிலும அடித்துக் ஷககாண்டு சசிரிக்கத் 
ஷதகாடங்கசினர. அப்பகாவுக்கும சசிரிப்புச் சத்தம மகட்டு எட்டிப்பகாரத்து வைபிஷயம ஷதரிந்து 
தசிருமபவும அவைர வைகாயபில் குருமபட்டி.

இரவுச் சகாப்பகாடு முடிந்த ஷககாஞ்சமநரத்தசில் அப்பகாச்சசிக்குத் தூக்கம வைந்துவைபிட்டது. 
அவறக்குள் தனனயகாகப் மபகாய்த் தூங்கப்பயம. யகாரிடமும ஷசகால்லவும ஷவைட்கம. " இனன 
எல்மலகாரும தூங்குவைம. என்ன? " என்றகார.

" மேகாமேசிக்கு நசித்தசிவர வைருமத ? மேகாமேசி மபகாய்த் தூங்குங்மககா" என்ற அமமேகா அப்பகாச்சசியபிடம 
நன்றகாக வைகாங்கசிக் கட்டிக் ஷககாண்டகாள். கவடசசியபில் அப்பகாச்சசிவய மமேலும உசுப்ப 
வைபிருமபகாமேல் எல்மலகாரும மநர ககாலத்துடன் தூங்கமவைண்டியதகாகசிவைபிட்டது. இதசில் 
இரண்டு சமககாதரிகளுக்கும தகான் கடும வைருத்தம. அன்வறக்குப் பகாரத்துப் புதசிய 
தமேசிழ்ப்படஷமேகான்று டீவைபியபில் மபகாட இருந்தகாரகள். நகாவளக்கு வைகுப்பபிலும, 
பள்ளனக்கூடத்தசிலும சசிமனகசிதங்களுக்கசிவடயபில் நடக்க இருக்கும இப்படம சமபந்தமேகான 
தசிவர 
வைபிமேரசனத்தசில் இவைரகளகால் கலந்துஷககாள்ள முடியகாது.

அப்பகாச்சசி தூங்குமவைவர சுமலகாகங்கவளச் ஷசகால்லசியபடி இருந்தகார. கனவைபில் ககாமேகாட்சசியும, 
புளனயமேரமும, ஷதன்னஞ்சூவளயும வைந்துவைபிடக்கூடகாஷதன்பது அவைரது மவைண்டுதலகாக 
இருந்தது. அதசிககாவலயபில் இல்லகாத மசவைல் கூவைபி நகாலு மேணைபிக்மக 
எழுமபபிவைபிட்டகார. அமமேகாவவையும எழுப்பபி முகம கழுவைபிக் ஷககாண்டு மேகள்கவள எழுப்பச் 
ஷசகான்னகார.
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இரண்டு அருவமேச் சமககாதரிகளும பபிறந்த ககாலம ஷதகாட்டு "சூரியன் கசிழக்குத் தசிவசயபில் 
உதசிக்கும" எனப் பகாடத்தசில் மேட்டுமமே படித்துவைளரந்தவைரகள். அவைரகள் சூரிமயகாதயத்துக்கு 
முன்னர எழுமபபியதகாகச் சரித்தசிரம, வைபிஞ்ஞகானம எதுவுமமே இல்வல. 
அப்படிப்பட்டவைரகள் ஆச்சசியபின் சத்தத்துக்குச் சலசிப்மபகாடு எழுமபபி குட்மமேகாரனனங் ஷசகால்லசிக் 
ஷககாண்டகாரகள்.

அப்பகாச்சசிக்குத் மதநவீர ஊற்றசித்தர அமமேகா ஹவீட்டவரப் மபகாட்டகாள். ஆச்சசி அருகசில் வைந்து 
ஹவீட்டவரப் பகாரத்து " என்ன இது? "என்று மகட்டகார. ஆச்சசிக்கு அமமேகா மேசின்சகாரம 
கண்டுபபிடித்த எடிசனனன் கவதயபிலசிருந்து ஆரமபபித்து ஹவீட்டரின் உருவைகாக்கமும 
பயன்பகாடுகளும வைவர வைபிபரிக்கமவைண்டியபிருந்தது. எல்லகாவைற்வறயும பல 
குறுக்குக்மகள்வைபிகமளகாடு ககாதசில் வைகாங்கசிக் ஷககாண்ட ஆச்சசி " இருமவபச் சூடகாக்கசித் 
தண்ணைபியபில கலந்து , அதுல மதத்தண்ணைபி ஊற்றசி என்வனக் ஷககால்லப்பகாரக்குறசிமயகா? " என
அமமேகாவவைக் கடுப்பகாக்கசினகார.

பபிறகு அமமேகா அவைருக்ககாகக் மகத்தலசில் தண்ணைவீர சுட வவைத்துத் மதநவீர ஊற்றசிக் ஷககாடுத்தகார.
அதசிலும ஆயபிரம குவறகள் ஷசகால்லசிக் குடித்தவைருக்கு மநற்வறய இரவைபின் அமமேசி 
நசிவனவுக்கு வைந்துவைபிட்டது. உடமன ஸமடகார ரூமுக்குப் மபகாகமவைண்டுஷமேனச் 
ஷசகான்னகார. இன்னும முற்றகாக இருள் கூட வைபிலகசியபிருக்கவைபில்வல. அமமேகாவுக்கு என்ன 
ஷசய்வைது என்று புரியவைபில்வல. அமமேசி இருப்பது ஸமடகார ரூமேசின் உள்மள ஒரு மூவலயபில்.
அதவனத் மதடிப் மபகாவைஷதன்பது ஆபபிரிக்ககாவைபின் தங்கச் சுரங்கத்துக்குள் 
மபகாவைது மபகால மேசிகக் கடினமேகான மவைவல. இவடயபிவடமய மதள், பல்லசி, கரப்பகான் 
பூச்சசி,எலசி எனக் ககாவைல்ககாரரகளும எதசிரப்பட்டு பயமுறுத்துவைகாரகள். அவவைகள் கூடப் 
பரவைகாயபில்வல. அப்பகாச்சசியுடன் ஒப்பபிடுமமபகாது அவவை சகாதுக்கள். அப்பகாச்சசியுடன் 
ஸமடகார ரூமேசில் மேல்லுக்கட்டுவைவத மூன்றகாம உலகப்மபகாவர எதசிரஷககாள்வைது மபகால 
எண்ணைபிப்பயந்தகாள் அமமேகா.

அப்பகாவுக்கு அன்று ஆபபிஸ லீவு. அப்பகாச்சசிக்கு அமமேசிக்குளவைபிவயக் கண்டுபபிடிக்க 
அப்பகாதகான் சரியகான ஆள். அவைருக்குத் மதநவீர ஷககாடுத்துவைபிட்டு வைருவைதகாக ஆச்சசியபிடம 
ஷசகால்லசிவைபிட்டு மதநவீமரகாடு வைபிஷயத்வத அவைரிடம ஷசகால்லசிவைபிட்டகாள். அப்பகாவுக்கு 
'இன்வறக்கும ஆபபிஸ இருந்தசிருக்கலகாமமே' எனத் மதகான்றசியது. துவணைக்குச் 
சசித்தப்பகாவவையும கூட்டிக் ஷககாண்டு வைவீட்டின் பபின்முற்றத்தசின் ஒரு மூவலயபிலசிருந்த 
ஸமடகார ரூமுக்கு அப்பகாச்சசியுடன் வைந்துவைபிட்டகார.

" எங்மகயடகா இங்க வைச்சசிருந்த மககாழசிக் கூடு? "

" அது பரகாமேரிக்க ஏலகா எண்டு வைபித்துப்மபகாட்டம அமமேகா. ஏஷழட்டு வைருஷத்துக்கு முன்னம 
இருந்தது. உங்களுக்கு இன்னும நசிவனவைபிருக்மக?"
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" ஏன் நசிவனவைபில்லகாமேல்? நகான் முட்வட வைச்சுக் குஞ்சகாக்கசிக் ஷககாடுத்தவவை. 
நவீஷயல்லகாத்வதயும வைபித்துப் மபகாட்டனனமயகா? நவீ எதுமேறசியகாப் பபிள்வள. எல்லகாம உவைளனன்ர 
மவைவலதகான் "

வைபிற்கும மபகாது அமமேகா மவைண்டகாஷமேனத் தடுத்தவைர. அப்பகாதகான் மககாழசி நகாற்றம 
வைவீடுமுழுக்க வைவீசுகசிறஷதனச் ஷசகால்லசி எல்லகாக் மககாழசிவயயும மககாழசிக் கவடச் சந்தசிரனுக்கு 
வைபிற்றகார. அப்பகா எதுவும மபசவைபில்வல.

ஸமடகார ரூமுக்குள் அமமேசி மதடிய ஷபகாழுது அப்பகாச்சசி அப்பகாவுக்குக் ஷககாடுத்தசிருந்த பல 
ஷபகாக்கசிஷங்கள் 'இவ்வைளவு நகாளும இதற்குள்மளதகான் அவடபட்டுக் கசிடந்மதகாம' என 
அப்பகாச்சசியபின் முன்னகால் தவல நவீட்டின. அப்பகாவுக்ககான அரச்சவனகள் 
அப்பகாச்சசியபிடமேசிருந்து வைரத்ஷதகாடங்கசின. அந்த அரச்சவனகளனல் அமமேகாவவையும அவைரது 
ஜகாதகத்மதகாடு மசரத்துவைபிட அப்பகாச்சசி தவைறவைபில்வல.

ஸமடகார ரூமேசிவனப் பகாரத்துவைபிட்டு வைந்த அப்பகாச்சசியபிடமேசிருந்து ஒரு மேணைபித்தசியகாலத்துக்கும 
மமேலகாகப் புலமபல்களும , வைசவுகளும ஓயகாமேல் வைந்துஷககாண்மட இருந்தன. அமமேகா, 
அவைபித்துக் ஷககாண்டிருந்த இடியப்பத்தசின் துவளகளனல் அப்பகாச்சசியபின் 
வைசவுகவள நழுவைவைபிட்டகாள்.

வைகாசலசில் "சங்ககீ, சங்ககீ" என யகாமரகா அவழக்கும குரல் மகட்டது.

தனது அழகுக்கவல வைகுப்புக்குப் மபகாவைதற்ககான அலங்ககாரத்தசில் ஈடுபட்டுக் ஷககாண்டிருந்த 
சங்ககீதகாவுக்கு உடமன எழுந்துமபகாய் வைரமவைற்க முடியகாமேல் மபகானது அவழத்தவைளனன் 
துரதசிஷ்டம. அவழத்தவைள் அன்று யகார முகத்தசில் வைபிழசித்தகாமளகா, 
அப்பகாச்சசிதகான் முதலசில் மபகாய் யகாஷரன்று பகாரத்தகார.

" ஆரடகா நவீ? ஆர மவைணும உனக்கு? " என்றகார அப்பகாச்சசி அவைவளப் பகாரத்து. அவைள் 
ஜவீன்ஸஸும, டீமசரட்டும அணைபிந்து தவலமுடிவய பகாப் கட் ஷவைட்டியபிருந்த பக்கத்துவைவீட்டுப் 
ஷபண். சங்ககீதகாவுடன் தகான் அழகுக்கவல படிக்கசிறகாள். அவைவள வைகுப்புக்கு 
அவழத்துப்மபகாக வைந்தசிருந்தகாள். அப்பகாச்சசியபின் கண்களுக்குப் வபயனகாகத் ஷதரிந்ததசில் 
ஆச்சரியமமேதுமேசில்வல.

" சங்கசி இருக்கசிறகாமளகா ஆண்ட்டி ?"

" அப்படி ஆரும இங்க இல்வல "

இப்ஷபகாழுதுதகான் சங்ககீதகா முன்னகால் வைந்தகாள்.
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" உள்மள வைகா..இதுதகான் என்ர பகாட்டி " வைந்தவைளுக்கு அறசிமுகப்படுத்தசினகாள்.

" நசில்லு. ஆரிந்தப் வபயன்? அதுவும ஷபகாமபபிவளக் குரலசில மபசுறகான் ? "

" ஐமயகா பகாட்டி. இது வபயனனல்வல. ஷபகாண்ணு. "

" இந்த மேகாதசிரி உடுப்ஷபல்லகாம உடுத்துக்ஷககாண்டிருக்குது ? உன்ர பவழய உடுப்புக்கள் 
இருந்தகாக் ஷககாடு இவைளுக்கு..என்ன மபர ஷசகால்லசிக் கூப்பபிட்டனவீ என்ர மபத்தசிவய ? சங்ககீதகா
எண்டு இவைமளகாட அப்பகாமமேகா வைடிவைகா வைச்சசிருக்ககாங்கள். முழுப்மபவரச் 
ஷசகால்லசிக் கூப்பபிடு...என்ன ? "

வைந்தவைளுக்குப் மபயவறந்தகால் மபகால் ஆகசிவைபிட்டது. இது மபகால ஒன்வற அவைள் தன் 
வைகாழ்நகாளனல் அனுபவைபித்ததசில்வல. அவைள் கரகாத்மத எல்லகாம கூடக் கற்றறசிந்தசிருக்கசிறகாள். 
ஆனகால் அப்பகாச்சசியபின் வைகாய் பற்றசி அந்தக் கவலயபில் ஷசகால்லசித்தரவைபில்வல. 
தப்பபித்தகால் மபகாதுஷமேன சங்ககீதகா அமமேகா,அப்பகாவைபிடமும, அப்பகாச்சசியபிடமும ஷசகால்லசிவைபிட்டு 
அவைளுடன் வைகுப்புக்குக் கசிளமபபிவைபிட்டகாள். அப்பகாச்சசி சவைவீதகாவவைக் கூட்டிக் ஷககாண்டு முற்றம
முழுதும ஒவ்ஷவைகாரு சகாணுக்கும ஒவ்ஷவைகாரு குவறகள் ஷசகால்லசியபடி 
உலகாத்தசித் தசிரிந்தகார.

ஏறத்தகாழ ஐந்துநகாட்கள் அப்பகாச்சசியபின் அதசிககாரம அந்த வைவீட்டில் மமேமலகாங்கசியபிருந்தது. அவைர
அந்த வைவீட்டிலசிருந்த நகாட்களனல் ஒவ்ஷவைகாருவைரும அப்பகாச்சசிக்கு எதசிரத்தசிவசயபிமலமயதகான் 
மூச்சுக் கூட வைபிட்டகாரகள். அமமேகாவைபின் பகாடுதகான் பகாவைம. 
எல்லகாவைசவுகளனன் இறுதசியபிலும அமமேகாவவைச் சகாடகாமேல் அப்பகாச்சசிக்குச் ஷசமேசிக்கவைபில்வல.

அப்படியகாகப்பட்ட ,அதசிககாரமேசிக்க அப்பகாச்சசி தன் மேகன் வைவீட்டுக்ககான அடுத்த வைபிஜயத்வத 
இன்னும இரண்டுநகாட்களனல் மமேற்ஷககாள்ளவைபிருக்கசிறகார என்ற ஷசய்தசி ஒரு மபரிடியகாக 
இப்ஷபகாழுது அமமேகாவவையும, சங்ககீதகாவவையும தகாக்கசியபிருந்தது. அப்பகா வைந்தபபிறகு 
அவைவரயும தகாக்கும.

இப்ஷபகாழுது சசித்தப்பகாவைபின் கசிரகாமேத்துக்கு மேசின்சகாரம, டீவைபி எல்லகாம வைந்துவைபிட்டது. மகஸ 
அடுப்பும வைந்தசிருக்கும. ஊருக்குத் ஷதகாவலமபசசியும வைந்தசிருந்தது. அப்பகாச்சசி இருக்கும 
வைவீட்டுக்குள் மபகானனருந்தகால் ஒரு மேகாத மபகான் பபில் கட்ட அவைரது 
முழுச்ஷசகாத்வதயும வைபிற்க மவைண்டி வைருஷமேன நசிவனத்மதகா என்னமவைகா அவைர வைவீட்டுக்குத் 
ஷதகாவலமபசசி இவணைப்வப எடுக்கவைபில்வல.அப்பகா வைந்ததும அவைருக்குத் தகவைல் 
ஷசகால்லப்பட்டது. அவைருக்கசிருந்த பதற்றத்தசில் நல்லமவைவள மேமீன்கறசி நசிவனவைபில் 
வைரவைபில்வல. ஒல்லசிப்ஷபண் சவைவீதகாவுக்கும கூடப் பதற்றமேகாக இருந்தது. இரண்டகாவைது நகாள் 
அப்பகா ஆபபிஸஸுக்கு லீவு மபகாட்டுவைபிட்டுத் தன் அமமேகாவவைக் கூட்டிவைர கசிரகாமேத்துக்குப் 
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மபகானகார.

வைவீட்டின் மகட் அருகசில் ஆட்மடகா வைந்துநசின்றது. இந்த முவற முதலசில் அவதக் 
கவைனனத்தவைள் சவைவீதகா. அப்பகாச்சசியபின் முன்னகால் எப்படி நடந்துஷககாள்ளமவைண்டுஷமேனத் தன் 
அனுபவைங்கள் மூலம தங்வகக்குப் பகாடம எடுத்தசிருந்தகாள் சங்ககீதகா. அதன்படி 
ஷமேதுவைகாக, நசிலத்துக்கும வைலசிக்குமமேகா என்பது மபகால ஆறுதலகாக நடந்துஷசன்று மகட்வடத் 
தசிறந்தகாள். தனது நவடவயப் பகாரத்து அப்பகாச்சசி பூரித்துப் மபகாயபிருக்குஷமேன நசிவனத்து 
ஆச்சசியபின் முகத்வதப் பகாரத்தவைளுக்கு ஆயபிரம கருந்மதள் ஒன்றகாகக் 
ஷககாட்டிய அதசிரச்சசி. அப்பகாச்சசியபின் முகத்தசில் அன்று மபகால் இன்றும எள்ளும ஷககாள்ளும 
ஷவைடித்தது.

" என்னடி நவீ? சசித்தசிவரத் மதர மபகால ஷமேதுவைகாக வைரறகாய்? அங்க சகாரதகா 
பபிள்வளத்தகாச்சசியகாயபிருக்கசிறகாள். மநற்று வைலசிஷயடுக்க ஆரமபபிச்சசிட்டுது. அவைளனண்ட 
வைவீட்டுக்ககாரன் கூடப் பக்கத்துல இல்ல.என்ன ஆச்மசகா? ஏதகாச்மசகா? நவீ என்னடகாஷவைன்றகால் 
இவ்வைளவு 
ஷமேதுவைகா வைகாறகாய்.. "

அப்பகாவுக்கும , சவைவீதகாவுக்கும ஆச்சரியமேகாகப் மபகாய்வைபிட்டது. யகார இந்த சகாரதகா ? 
அவைளுக்குப் பபிரசவை வைலசிஷயடுத்தகால் அப்பகாச்சசி எதற்குப் பதற மவைண்டும ? ஒருமவைவள 
வையசகான ககாலத்தசில் ஆச்சசிக்கு மூவள பபிசகசிவைபிட்டமதகா ? ஆச்சசியபின் வகவயப் 
பபிடித்த சவைவீதகாவைபின் வகவய உதறசிவைபிட்டு, சகாரதகா ஏமதகா அவைரகள் வைவீட்டுக்குள்தகான் இருந்து 
துடிப்பவதப் மபகால அப்பகாச்சசி வைபிறுவைபிறுஷவைன மவைகமேகாக வைவீடு மநகாக்கசி நடக்க ஆரமபபித்தகார.

சுற்றுமுற்றும எவதயும பகாரக்கவைபில்வல. வைகாசலசில் அமமேகாவைபின் வைரமவைற்பபிற்ககாகக் 
ககாத்தசிருக்கவைபில்வல. மநரகாக டீவைபி இருந்த அவறக்குள் மபகாய் " மபகாடடி டீவைபிய" என்று 
சங்ககீதகாவைபிடம ஷசகால்லசிவைபிட்டு அருகசில் இருந்த கதசிவரயபில் அமேரந்துஷககாண்டகார 
ஷதகாவலக்ககாட்சசித் ஷதகாடரகளுக்குள் தன்வனத் ஷதகாவலத்தசிருந்த அப்பகாச்சசி !

rishanshareef@gmail.com
பதசிவுகள், டிசமேபர 2008 இதழ் 108 
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3. ஆப்பவிரிக்கப் பஞ்ச�யத்து - அ.முத்துல�ங்கம் -

ஆப்பபிரிக்கப் பஞ்சகாயத்துஒரு மபச்சுக்கு இந்த உலகத்தசில் நூறு ஷககாசுக்கள் இருக்கசின்றன 
என்று வவைத்துக்ஷககாண்டகால் அதசிமல 50 ஷபண் ஷககாசுக்களும, 50 ஆண் ஷககாசுக்களும 
இருக்கும. ஆண் ஷககாசு கடிக்ககாது, ஷபண் ஷககாசுதகான் கடிக்கும. கடிக்கும 50 ஷபண் 
ஷககாசுக்களனல் 30 ஷககாசுக்கள் மேமலரியகா கசிருமேசிவய ககாவும என்றகால் அதசிமல ஆப்பபிரிக்க 
கண்டத்வத மசரந்த ஷககாசுக்கள் 24 ஆக இருக்கும. அந்த 24 ஷககாசுக்களனல் இரண்டு சசியகாரகா 
லசிமயகான் என்ற நகாட்வடச் மசரந்தவவை என்று வவைத்துக் ஷககாள்மவைகாம.

அந்த இரண்டில் ஒரு ஷககாசு என்வனக் கடித்துவைபிட்டது.

அதுதகான் என்னுவடய முதல் மேமலரியகாக் ககாய்ச்சல். துரதசிரஷ்டம என்னஷவைன்றகால் நகான் 
ஆப்பபிரிக்கக் ககாட்டில் இருந்த ஒரு வைவீட்டில் தனனயகாக அகப்பட்டுக் ஷககாண்டதுதகான். 
என்னுவடய மேவனவைபியும பபிள்வளகளும வைபிடுமுவறயபில் மபகாய்வைபிட்டகாரகள். 
என்வனப் பகாரக்க ஒரு மவைவலக்ககாரன் மேட்டுமமே இருந்தகான். அவைனுவடய ஷபயர ஸகாண்டி.
கறுத்த மமேனன. கன்னங்களனல் சகாய்வைகாக இரண்டு மககாடுகள் கசிழசித்தசிருக்கும. அவைனுவடய 
இனக்குழுவைபின் அவடயகாளம. உயரமேகாக வைகாட்டசகாட்டமேகாக இருந்த அவைன் 
ஓர ஆபத்து என்றகால் என்வனத் தூக்கசிக்ஷககாண்டு 10 வமேல் நடக்கக்கூடியவைன். ஒரு 
தகப்பவனப்மபகால, ஒரு மேகவனப்மபகால அவைன் என்னருமக நசின்று என்வனக் கவைனனத்தகான்.

அந்த இரவு வைவீட்டிமல இருந்த அத்தவன மபகாரவவைகவள மபகாரத்தசிய பபிறகும தூக்கசி தூக்கசிப்
மபகாட்டது. அடுத்த நகாள் ககாவல மேட்டும ககாத்தசிருக்ககாமேல் என்வனத் தனனயகாக வைபிட்டுவைபிட்டு 
அவைன் நடந்து ஷசன்று மேருத்துவைவர அவழத்து வைந்தகான். அவைர ஊசசி 
மபகாட்டதும, மேருந்து தந்ததும அவர ஞகாபகமேகாக என் நசிவனவைபில் இருந்தது. ஸகாண்டிக்கு 
ஷவைள்வளக்ககார மேருந்தசில் நமபபிக்வக கசிவடயகாது. தன் கணைக்குக்கு •பபீவைர மேரத்து 
பட்வடவயயும அவைபித்து அந்த நவீவரப் பருக்கசினகான். அது உடமபபில் தங்கவைபில்வல. 
பச்வச நகாடகாவைகாக வைகாந்தசி ஷவைளனமய வைந்து வைபிழுந்தது. எப்ஷபகாழுது கண் வைபிழசித்தகாலும 
ஸகாண்டி என் முன்மன என்வனப் பகாரத்தபடி நசின்றகான்.

அப்படி ஒருமுவற கண் வைபிழசித்தமபகாது எனக்கு பயம பபிடித்துக்ஷககாண்டது. எனக்கு ஏதகாவைது
ஆகசிவைபிட்டகால் என்ன ஷசய்வைது என்ற எண்ணைம. ஒரு மபப்பரில் என்னுவடய முகவைரிவய 
எழுதசி அப்படி ஏதகாவைது ஆகசிப்மபகானகால் தந்தசி ஷககாடுப்பகாயகா என்று 
மகட்மடன். தவலவய ஆட்டினகான். எட்டு வமேல் தூரமுள்ள அஞ்சல் நசிவலயத்துக்கு அவைன்
நடந்து மபகாகமவைண்டும. சசிறசிது மநரம கழசித்து அவைன் என் ககாவலச் சுரண்டினகான். ' மேகாஸட,
தந்தசியடிக்க ககாசு' என்றகான். எனக்கு கசிலசி பபிடித்தது. அப்ஷபகாழுமத 
அடித்தகாலும அடித்துவைபிடுவைகான் மபகாலப்பட்டது. என் பணைப்வபயபில் இருந்த அவ்வைளவு 
ககாவசயும அவைன் வகயபில் வவைத்மதன். அப்படிமய நசித்தசிவரயகாகசிவைபிட்மடன்.
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மூன்றகாவைது நகாள் ககாவல கண் வைபிழசித்தமபகாதும அவைன் என் முன்மன சசிரித்தபடி நசின்றகான். 
அவைன் வகயபில் சூப் மககாப்வப இருந்தது. அவைவனப் பகாரத்தமபகாது அவைன் கன்னத்தசில் 
தள்ளனக்ஷககாண்டு நசிற்கும வைடு ஷதரியவைபில்வல. சப்வபயகான மூக்கும 
அகலமேகான முகமும ஷதரியவைபில்வல. அவைன் ஷநஞ்சசிமல இருந்து ஷதகாடங்கும வவைரமேகான 
ஷதகாவடகளும என் கண்ணுக்கு படவைபில்வல. ஒரு மதவைதூதன்தகான் ஷதரிந்தகான். அவ்வைளவு 
சூப்வபயும ஒரு ஷசகாட்டு வைபிடகாமேல் நகான் குடித்மதன். ஷககாஞ்சம புளனப்பும, 
ஆப்பபிரிக்க உவறப்பும கலந்து அது சுவவையகாக இருந்தது.

இரண்டு மூன்று நகாட்கள் இப்படி ஓடின. நகான் படுக்வகயபில் இருந்தபடி யன்னல் வைழசியகாக 
பகாரத்துக் ஷககாண்டிருந்மதன். ஒரு வைபிமநகாதமேகான ககாட்சசி ஷதன்பட்டது. ஆறடி உயரமேகான 
ஸகாண்டி ஒரு சசிறு ஷபண்வணைத் துரத்தசிக்ஷககாண்டு மபகானகான். அவைளுக்கு 12, 
13 வையதுதகான் இருக்கும. முதுகசிமல ஒரு குழந்வதவயக் கட்டியபிருந்தகாள். அது கழுத்து 
முறசிந்ததுமபகால ஒரு பக்கத்துக்கு தவலவய மேடித்து தூங்கசிக்ஷககாண்டிருந்தது. ஸகாண்டியபின்
முகத்தசில் மககாபம படபடத்தது. வைவீட்டின் எல்வல வைவரக்கும அவைவளக் 
கவலத்து அவைள் மபகாய்வைபிட்டகாளகா என்று நசிச்சயப் படுத்தசிக்ஷககாண்டு தசிருமபபினகான். 
மேத்தசியகானம அவைன் சகாப்பகாடு பரிமேகாறசியமபகாது என்னப்பகா வைபிசயம என்று வைபிசகாரித்மதன். 
அவைன் ஷசகான்ன வைபிருத்தகாந்தம இதுதகான்.

அந்தச் சசிறுமேசியபின் ஷபயர கதவீஜகா. எங்கள் வைவீட்டிலசிருந்து சசிறசிது தூரத்தசிலுள்ள ஒரு வைவீட்டில் 
அவைள் மவைவல ஷசய்தகாள். அவைளுவடய எசமேகானும எசமேகானனயும இளம தமபதசியர. 
இருவைருமமே மவைவலக்குப் மபகானகாரகள். அவைரகளுவடய குழந்வதயத்தகான் அவைள் 
முதுகசிமல கட்டியபடி தசிரிந்தகாள். பபிள்வள பகாரப்பமதகாடு சவமேயல் மவைவலவயயும அவைள் 
ஒருத்தசியகாகமவை கவைனனத்தகாளகாம.

'அது சரி, எதற்ககாக அவைவள அந்த வைபிரட்டு வைபிரட்டினகாய்?'

அவைன் முகம ஆத்தசிரத்தகால் சசிவைந்தசிருக்கமவைண்டும, ஆனகால் கறுப்பு நசிறமதகான் இன்னும 
கூடியது. மககாபத்தசில் நகாக்குளறத் ஷதகாடங்கசியது. எங்கள் வைவீட்டு வைளவைபில் எட்டுக்கு எட்டு 
வைவலயடித்து கூண்டு ஷசய்து அதற்குள் இரண்டு ககாட்டு முயல்கவள 
வைளரத்மதகாம. அவதப் பகாரக்க வைந்தசிருக்கசிறகாள் அவைள் ஏமதகா பகாரதூரமேகான குற்றம 
ஷசய்ததுமபகால முகத்வத வவைத்துக்ஷககாண்டகான். 'நகாங்கள் வைளரக்கும முயல்கவள அவைள் 
என்ன வைந்து பகாரப்பது. இது என்ன நசியகாயம?'

பக்கத்து வைவீட்டு கணைவைனனன் ஷபயர வூ•ரி. அவைர அவணை கட்டும கமபனன ஒன்றசில் மவைவல 
பகாரத்தகார. இங்கசிலகாந்தசில் படித்து தசிருமபபிய ஷபகாறசியபியலகாளர. அவைர மேவனவைபி அமேசினகாட்டகா 
ககாரியதரிசசி படிப்பு படித்தவைர. அவைரும கணைவைர மவைவல பகாரக்கும அமத 
கமபனன மமேலதசிககாரியபிடம ககாரியதரிசசியகாக பணைபியகாற்றசினகார. அமேசினகாட்டகா ஷககாடிமபகால 
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ஷமேலசிந்து இருப்பகார. தவல ஷமேகாட்வட மபகாட்ட அழகசி. எந்தக் ஷககாடிய ஷவைய்யபில் மேவழ 
என்றகாலும நவீண்ட கறுப்பு ஸஷடகாக்கசிங்க்ஸ அணைபியகாமேல் அவைர ஷவைளனமய 
புறப்படுவைதசில்வல. நவீளத்துக்கு மலஸ கட்டிய பூட்ஸ டக்டக் என்று சப்தம எழுப்பபி அவைர 
தூரத்தசில் நடந்து வைருமமபகாமத அறசிவைபித்துவைபிடும.

அவைரகள் மேணைமுடித்த ககாலத்தசிலசிருந்து கதவீஜகா அங்மக மவைவலஷசய்தகாள். '1000 முயல்கள்' 
என்ற கசிரகாமேத்துக்கு மபகாய் அவைவளப் பபிடித்து வைந்தசிருந்தகாரகள். அஷதன்ன அப்படி ஒரு 
ஷபயர என்று மகட்மடன். ஆப்பபிரிக்க கசிரகாமேத்துப் ஷபயரகளுக்கு ககாரணைம 
மகட்கக்கூடகாது என்றகாரகள். முப்பத்து முக்மககாடி மதவைரகள் என்பதுமபகால இதுவும ஒரு 
கணைக்கு என்று நசிவனத்துக்ஷககாண்மடன்.

என் மேவனவைபியும பபிள்வளகளும வைபிடுமுவறயபிலசிருந்து தசிருமபபிய பபிறகு நகாங்கள் ககாட்டு 
முயல்கவளப் பரகாமேரிப்பதசில் இன்னும தவீவைபிரமேகாக ஈடுபட்மடகாம. முயல்கள் அபகாரமேகாகப் 
ஷபருகும என்று படித்தசிருந்மதன். ஒரு வைருடத்தசில் மூன்று தரம குட்டிமபகாடும. 
இரண்டு வைருடத்தசில் குட்டிக்குமமேல் குட்டி மபகாட்டு எண்ணைபிக்வக நூறுக்கு மமேமல 
மபகாய்வைபிடும. ஆனகால் இந்த முயல்களுக்கு அப்படியகான ஒரு மநகாக்கம இருந்ததகாகத் 
ஷதரியவைபில்வல. ஆண் அணுகும மபகாஷதல்லகாம ஷபண் முயல் வபத்தசியம 
பபிடித்ததுமபகால முன்னங்ககாலகால் அடித்து வைபிரட்டும. அமநகமேகாக மேகாரச் மேகாதத்தசில் இது 
நவடஷபறுவைதகால் லூயபி கமரகால்கூட தன்னுவடய 'அலசிஸசின் அற்புத உலகம' புத்தகத்தசில் 
மதநவீரில் வபக்கடிககாரத்வத முங்கசி எடுக்கும முயலுக்கு 'மேகாரச்
மஹர' என்று ஷபயர சூட்டியபிருப்பகார.

ககாட்டு வைபிலங்குகவளப் பற்றசி ஷதரிந்த ஆப்பபிரிக்க நண்பர ஒருவைர வைந்தமபகாது அவவை ஏன் 
ஷபருகவைபில்வல என்று மகட்மடன். ஷபண் முயல், ஆணுவடய ஆவசவய அதசிகரிப்பதற்ககாக 
அப்படித்தகான் அடித்து வைபிரட்டும என்றகார. தன்னுவடய வைபிவலவய அது 
எப்பவும கூட்டியபடிமய இருக்குமேகாம. ஆப்பபிரிக்க வையலட்டும, ஆப்பபிரிக்க முயலும 
ஒன்றுதகான். தசிடீஷரன ஷபருக ஆரமபபிக்கும, தசிடீஷரன நசிறுத்தசிக்ஷககாள்ளும என்றகார.

நகாங்கள் முயல்கவளப் பகாரவவையபிடும சமேயங்களனல் கதவீஜகா குழந்வதவய முதுகசில் 
கட்டிக்ஷககாண்டு கண் படும தூரத்தசில் சுற்றசிக்ஷககாண்மட நசிற்பகாள். மதடக் கசிவடக்ககாத 
தசிரவைபியம அங்மக இருக்கசிறது என்பதுமபகால அவைள் கண்கள் மேசினுங்கும. வகயவசத்து 
அவைவள எவ்வைளவு கூப்பபிட்டகாலும கசிட்ட வைரமவை மேகாட்டகாள். ஸகாண்டி அவைவள அப்படி 
அச்சுறுத்தசி வவைத்தசிருந்தகான்.

எங்களுக்கு அயல் வைவீடு என்றகால் அது அமேசினகாட்டகாவைபின் வைவீடுதகான். இன்னும சசில வைவீடுகள் 
தூரமேகாக இருந்தன. அமேசினகாட்டகா எங்கள் வைவீட்டுக்கு ஏதகாவைது கடன் வைகாங்குவைதற்ககாக 
அவ்வைப்மபகாது வைருவைகாள். சசில சமேயம ககால் பகாதங்கவள மேவறக்கும நவீண்ட அங்கசி 
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அணைபிந்து, ஷபரிய கவைடுகள் எடுத்து வவைத்து, வூ•ரி வைருவைகார. ஏதகாவைது பவழய ஆங்கசில 
மேகாத இதழ்கள் மகட்பகார. ஆனகால் ஒரு மபகாதும இருவைரும மசரந்து வைந்ததசில்வல. எந்தச் 
சமேயத்தசிலும அவைரகள் தங்கள் பபிள்வளவய தூக்கசி வைபிவளயகாடியவதயும நகான் 
ககாணைவைபில்வல. அது கதவீஜகாவைபின் முதுகசில் நசிரந்தசிரமேகாக குடியபிருந்தது. அவைள் மபகாகும 
இடஷமேல்லகாம மபகானது.

ஆனகால் ககாலம எப்மபகாதும ஒமர மேகாதசிரியகாக மமேடு பள்ளம இல்லகாமேல் அலுப்பு தருமபடி 
இருப்பதசில்வல, அல்லவைகா?

ஒரு சனனக்கசிழவமே பபின்மேதசியம, மேவழ ஷபய்து ஓய்ந்தசிருந்த சமேயம, வூ•ரியும அவைர 
மேவனவைபியும தசிடீஷரன்று ஒன்றகாக வைந்து கதவவை தட்டினகாரகள். ஏமதகா வைபிவைககாரமேகாக 
இருக்கமவைண்டும என்று உள்மேனது பவதத்தது. அமேசினகாட்டகா அன்வறக்கு 
உடமவபவைபிட்டு சற்று வைபிரிந்தசிருந்த ஆடமபரமேகான உவடயுடுத்தசி எங்மககா புறப்பட்டதுமபகால 
ககாட்சசியளனத்தகார. நகான் உள்மள அவழத்ததும இருவைரும வைந்து அமேரந்துஷககாண்டகாரகள். 
அப்ஷபகாழுதுதகான் பகாரத்மதன், இவைரகளுக்கு பபின்னகால் கதவீஜகாவும நசின்றகாள். 
வைழக்கமமபகால குழந்வத அவைள் முதுகசிமல தூங்கசியது. அவைளும உள்மள வைந்து, ககால்கவள 
மேகாறசி மேகாறசி தூக்கசி வவைத்து மேனதுக்குள் ஓடும ஒரு பகாடலுக்கு ஆடிக்ஷககாண்டிருந்தகாள்.

மூன்றகாம ஆள் ஒட்டுக் மகட்கமுடியகாத ரகஸயக் குரலசில் அமேசினகாட்டகா ஏமதகா வூ•ரியபிடம 
ஷசகான்னகார. எப்படி ஆரமபபிப்பது என்று ஷதரியகாமேல் கடிககாரத்வதமய பகாரத்தபடி இருந்தவைர, 
ஒரு குறசிப்பபிட்ட மநரம வைந்ததும 'உங்களுக்கு ஷதரியகாமேல் பல 
ககாரியங்கள் நடந்துவைபிடுகசின்றன' என்றகார. 'என்ன வைபிசயம, ஷசகால்லுங்கள்?' என்மறன்.

அவைர கதவீஜகாவவை சுட்டிக்ககாட்டி 'இவைள் இப்மபகாது கரப்பம' என்றகார. நகான் தசிவகத்துப்மபகாய் 
அந்தச் சசிறுஷபண்வணைப் பகாரத்மதன். அவைள் ஒரு ஷபகாருட்டகாகமவை எங்கவள மேதசிக்ககாமேல் 
இரண்டு பக்கமும தவலவய வைவளத்து ஆடிக்ஷககாண்டிருந்தகாள். அமேசினகாட்டகா 
மமேலும நல்லகாய் பபின்னகால் சகாய்ந்துஷககாண்டு ஸஷடகாக்கசிங்ஸ அணைபிந்த தன்னுவடய நவீண்ட
ககால்கவள மேடிக்ககாமேல் நவீளத்துக்கு நவீட்டி உட்ககாரந்தகார. அவைருவடய ஆயத்தத்வதப் 
பகாரத்தகால் அன்று முழுக்க அங்மக தங்குவைதற்கு தவீரமேகானனத்து வைந்தவைரமபகால 
இருந்தது.

'இவத ஏன் என்னனடம ஷசகால்கசிறவீரகள்?'

'ஸகாண்டிதகான் இதற்கு ககாரணைம. உங்களனடம வைழக்வக தவீரத்துவவைக்குமபடி மகட்க 
வைந்மதகாம.'

இப்படித்தகான் நகான் ஆப்பபிரிக்ககாவைபில் பஞ்சகாயத்து தவலவைர உத்தசிமயகாகம பகாரக்குமபடியகான 
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நசிவலவமே ஏற்பட்டது.

பஞ்சகாயத்துக்கள் எப்படி இயங்குகசின்றன என்பது எனக்கு ஷதரியகாது. ஒரு பஞ்சகாயத்வத 
மநரிமல பகாரத்த அனுபவைமும இல்வல. 'எத்தவன தமேசிழ் சசினனமேகா பகாரத்தசிருக்கசிமறன், 
எப்படியும சமேகாளனத்துவைபிடலகாம. இது தசினசரி கசிவடக்கக்கூடிய வைகாய்ப்பகா, என்ன?' 
என்று நசிவனத்மதன். வைழக்கு என்ற வைகாரத்வத ககாதசில் வைபிழுந்ததும மபகாட்டது மபகாட்டபடிமய
மேவனவைபியும வைந்து எங்களுடன் கலந்து ஷககாண்டகார. நகாலு அங்கத்தவைர, ஒரு வைகாதசி, ஒரு 
பபிரதசிவைகாதசி.

ஸகாண்டிவய கூப்பபிட்டதும அவைன் ஆடி அவசந்து இரண்டடி தூரத்வத மூன்று நசிமேசிடத்தசில் 
கடந்து வைந்து மசரந்தகான். எதற்கு இவைரகள் கூடியபிருக்கசிறகாரகள், என்வன எதற்ககாக 
அவழக்கசிறகாரகள் என்ற ஒருவைபித குழப்பமமேகா, அச்சமமேகா, வைபியப்புக் குறசிமயகா 
அவைன் முகத்தசில் கசிவடயகாது.

கதவீஜகாவவைக் ககாட்டி 'இந்தப் ஷபண் கரப்பம என்று இவைரகள் கூறுகசிறகாரகமள, உண்வமேயகா? 
என்மறன்.

'எனக்கு எப்படி ஷதரியும?' என்றகான். என்னுவடய ஆரமபக் மகள்வைபிமய பபிவழ.

'நவீதகான் ககாரணைம என்று ஷசகால்கசிறகாரகமள?'

'அதுபற்றசி நசிச்சயமேகாக எதுவும ஷசகால்லமுடியகாது.'

'நவீ அவைளுடன் எப்பவைகாவைது மபசசிப் பழகசி இருக்கசிறகாயகா?'

'இல்வல.'

'அவைளுடன் உறவு ஷககாண்டிருக்கசிறகாயகா?'

'அப்படித்தகான் நசிவனக்கசிமறன்.'

'எத்தவன தடவவை?' இது அவைசசியமேசில்லகாத மகள்வைபி, ஆனகால் மேனனத ஆரவைத்வத யகார தடுக்க
முடியும?

'கணைக்கு வவைக்கவைபில்வல. பபிடித்த தடவவை எல்லகாம.'

'அது என்ன பபிடித்த தடவவை எல்லகாம?'
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'மேகாஸட, இவைள் முயல் பகாரக்க அடிக்கடி வைருவைகாள். நகான் துரத்துமவைன். தப்பபி ஓடிவைபிடுவைகாள்.
சசிலமவைவள பபிடிபடுவைகாள். பபிடிபடும சமேயங்களனல் மேட்டுமமே
உறவுஷககாள்மவைன்.'

'எங்மக உடலுறவு வவைப்பபீரகள்?' இதுவும மதவவையபில்லகாதது.

'முயல் கூட்டுக்குள்தகான்.'

வூ•ரியும அமேசினகாட்டகாவும வைகாய் தசிறக்கவைபில்வல. பூரணை ஒத்துவழப்மபகாடு வைபிசகாரவணைவய 
ஷசவைபிமேடுத்துக் ஷககாண்டிருந்தகாரகள். இன்னும ஒமரஷயகாரு மகள்வைபி, ஆனகால் அவதக் 
கதவீஜகாவைபிடம மகட்கமவைண்டும. அவைளுக்கும இதசில் பங்கசிருக்கசிறதல்லவைகா? கதவீஜகா 
முதுகசில் கட்டிய குழந்வதயுடன் நடுக்கூடத்தசில் வைந்து நசின்றகாள். ஒரு கன்கூரன் நடனம 
ஆட அவழத்ததுமபகால இரண்டு வககவளயும பபின்னகால் நவீட்டி ஆயத்தமேகாக அவசந்தபடி 
நசின்றகாள்.

'நவீ உடலுறவுக்கு சமமேதம ஷககாடுத்தகாயகா?'

அவைளுக்கு ஒன்றுமமே புரியவைபில்வல. அமேசினகாட்டகா '1000 முயல்கள்' கசிரகாமேத்தசில் மேட்டுமமே 
புழங்கும ஒரு ஷககாச்வச ஷமேகாழசியபில் நவீண்ட மநரம எமதகா கூறசினகார. அதற்கு கதவீஜகா பதசில் 
ஷசகான்னகாள். அதுவும மேசிக நவீண்டதகாக இருந்தது. முடிவைபில் என் பக்கம 
தசிருமபபி அவைள் ஷசகான்னவத அமேசினகாட்டகா ஷமேகாழசிஷபயரத்தகார.

'நகான் ஷபரிய ஓம ஷசகால்லவைபில்வல, சசின்ன ஓம தகான் ஷசகான்மனன்'

அது என்ன ஷபரிய ஓம, சசின்ன ஓம, நகான் மேனதசிற்குள் நசிவனத்துக்ஷககாண்மடன். சசின்ன ஓம
என்றகால் மூன்று மேகாதத்தசில் பபிள்வள பபிறந்துவைபிடுமேகா? என் மேனதுக்குள் நடந்தவத 
எப்படிமயகா அறசிந்து என் மேவனவைபி ஷசகாண்டுக்குள் சசிரித்தகாமர ஒழசிய எனக்கு 
ஒருவைபித உதவைபியும ஷசய்யவைபில்வல.

மகள்வைபிகள் எல்லகாம முடிந்துவைபிட்டன, இப்மபகாது தவீரப்பு ஷசகால்லும முவற. ஆனகால் 
ஸகாண்டி, தன் ஷநஞ்சு ஷபகாத்தகான் சட்வடவய ஒரு வகயகால் பபிடித்து தசிருகசியபடி, மபசத் 
ஷதகாடங்கசினகான். 'இவைளுக்கு இங்மக என்ன மவைவல? ஏன் சுமமேகா சுமமேகா 
முயல்கவளப் பகாரக்க வைருகசிறகாள். அதுதகான் துரத்தசிமனன். இவைள் மவைகமேகாக ஓடவைபில்வல. 
மபகாகப்மபகாக இவைள் மவைண்டுஷமேன்மற என்னனடம பபிடிபட்டுக்ஷககாண்டகாள்' என்று குற்றம 
சகாட்டினகான். நகான் , மேசினகாட்டகாவவையும கவடசசியபில் கதவீஜகாவவையும பகாரத்மதன். 
இறுதசி முடிவுக்ககான கட்டம ஷநருங்கசி வைந்தது. ஆப்பபிரிக்ககாவைபிமல இப்படியகான குற்றத்துக்கு 
என்ன தண்டவன? தகாலசிகட்டச் ஷசகால்வைதகா? இருக்ககாது. கணைவைனும மேவனவைபியும என் 
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வைகாயபிமல இருந்து உதசிரப் மபகாகும வைகாரத்வதகளுக்ககாக ககாத்தசிருந்தகாரகள்.

என் சங்கடத்வதப் புரிந்துஷககாண்டு வூ•ரிமய அடி எடுத்துக் ஷககாடுத்தகார. 'கரப்பம என்பவத 
நகாங்கள் உறுதசிப்படுத்தசிவைபிட்மடகாம. எங்களுக்கு உத்தசிரவைகாதம மவைண்டும. பபிள்வள பபிறந்ததும
ஸகாண்டி மேகாதகாமேகாதம பரகாமேரிப்பு பணைம கட்டுவைதகாக.'

'அவ்வைளவுதகானகா?'

'அவ்வைளவுதகான்.'

ஸகாண்டி ஷபருத்த குரலசில் புலமபத் ஷதகாடங்கசினகான். 'இவைளல்லமவைகா அத்துமேமீறசி 
நுவழந்தவைள். இவைளுக்கல்லமவைகா தண்டவன ஷககாடுக்கமவைண்டும.' அவைனுவடய முகம 
அவைன் கத்தக் கத்த அகலமேகாகசிக்ஷககாண்டு மபகானது. மேமலரியகாக் ககாய்ச்சலசில் நகான் 
படுத்தசிருந்தமபகாது எந்த மநரம கண்வணைத் தசிறந்தகாலும என் முன்மன மதகான்றசிய மதவைதூத 
முகம நசிவனவுக்கு வைந்தது. ஆனகால் நவீதசிபதசிக்கு பகாரபட்சம கூடகாது. நகான் 'பபிள்வள பபிறக்கும
தசினத்தசிலசிருந்து அவைனுவடய சமபளப் பணைத்தசில் 25 வைவீதம அவைன் 
தரமவைண்டும' என்மறன். அதுதகான் தவீரப்பு.

யகாமரகா தவலயபில் அடித்தது மபகால ஸகாண்டி வைகாய் பபிளந்து நசின்றகான். கணைவைனும 
மேவனவைபியும தசிறந்தவைகாய் மூடவைபில்வல. ஒரு மவைவள தவீரப்பு பணைம மேசிக அதசிகம மபகால 
என்று நசிவனத்துக்ஷககாண்மடன். ஸகாண்டி மேட்டும தன் ககாதுகவள நமபமுடியகாமேல் 
'அவைளுக்கு தண்டவன என்ன? அவைளுக்கு தண்டவன என்ன?' என்று அரற்றசிக்ஷககாண்மட 
இருந்தகான். ஆப்பபிரிக்க முன்குடிகள் உடலுறவவை குற்றத்துக்கு தண்டவனயகாக 
பயன்படுத்தசியபிருக்கலகாம என்ற வைபிசயம எனக்கு பல வைருடங்கள் கழசித்துதகான் ஷதரிய 
வைரும.

அமேசினகாட்டகா ஒரு மேககாரகாணைபியபின் மதகாரவணையுடன் முன்மன நடக்க, அவைளுவடய 
ஷமேகாட்வடத் தவல சூரிய ஒளனபட்டு பபிரககாசசித்தது. வூ•ரி மேசிகத்
தசிருப்தசியவடந்தவைரகாக சற்று இவடஷவைளனவைபிட்டு நடந்தகார. கதவீஜகா நடனமேகாடியபடிமய 
அவைரகவளப் பபின்ஷதகாடரந்தகாள்.

நகாளவடவைபில் கதவீஜகாவுக்கு ஓர ஆண் குழந்வத பபிறந்தது. இப்ஷபகாழுது அவைள் தன்னுவடய 
குழந்வதவய முதுகசிமல கட்டிக்ஷககாண்டு, எசமேகானனயபின்குழந்வதவய தள்ளுவைண்டியபில் 
தள்ளனக்ஷககாண்டு உலகாத்தசினகாள். ஸகாண்டி இல்லகாத சமேயம பகாரத்து முயல் 
கூண்டுப் பக்கம ககாலடி எடுத்து வவைப்பகாள். வைவீட்டினுள்மள என்ன தவலமபகாகசிற 
ககாரியமேகாயபிருந்தகாலும ஸகாண்டி பகாய்ந்து வைந்து அவைவள துரத்துவைகான். அவைள் எப்படிமயகா 
தப்பபி ஓடிவைபிடுவைகாள்.
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ஒவ்ஷவைகாரு மேகாதமும முதலகாம மததசி அமேசினகாட்டகா வைந்து ஸகாண்டியபின் சமபளத்தசிலசிருந்து 
பரகாமேரிப்பு ககாவச ஷபற்றுப் மபகாவைகாள். சமபளத்துக்கு மூன்று நகாள் இருக்குமமபகாமத ஸகாண்டி
மேன்றகாட ஆரமபபித்துவைபிடுவைகான். 'மேகாஸட, இந்த மேகாதம பரகாமேரிப்பு ககாசு 
ஷககாடுக்கமவைண்டகாம. எனக்கு பணைக் கஷ்டம. அடுத்தமேகாதம பகாரக்கலகாம' என்பகான். நகாமனகா 
பஞ்சகாயத்து தவீரப்புக்கு மேதசிப்பு ஷககாடுக்கமவைண்டிய கட்டகாயத்தசில் இருந்மதன்.

எனக்கு மேகாற்றல் உத்தரவு கசிவடத்தது. நகாங்கள் புறப்படும மவைவள வைந்தமபகாது 
ஸகாண்டிவய கூப்பபிட்டு முயல்கவள என்ன ஷசய்யலகாம என்று மகட்மடன். அவைன் 
ககாட்டுக்குள் வைபிடலகாம என்றகான். 'பகாவைம, ஷசத்துப் மபகாகுமமே. அவவைகளுக்கு தங்கவள 
பகாதுககாத்துக்ஷககாள்ளத் ஷதரியகாமத' என்மறன். அவைன் சசிரித்தகான். 'மேகாஸட, மவைட்வடயகாடும 
மேசிருகம என்றகால் அது புதசிதகாக மவைட்வட கற்க முடியகாது. பட்டினன கசிடந்து இறந்துவைபிடும. 
முயல் அப்படியல்ல. அது பதுங்கும மேசிருகம. பதுங்குவைதற்கு பயபிற்சசி 
மதவவை இல்வல' என்றகான். முப்பத்தசிஷயகாரு முயல்கவள எண்ணைபிமனகாம. அவைற்வறப் 
பபிடித்து ககாட்டுக்குள் வைபிட்டு வைந்தமபகாது முயல்கூடு ஷவைறுவமேயகாகசிக் கசிடந்தது.

முயல்கள் மபகான பபிறகு, ஷபரிய ஒம ஷசகால்லகாமேல் சசின்ன ஓம ஷசகான்ன ஷபண், கழுத்து 
ஆடும குழந்வதவய முதுகசிமல கட்டிக்ஷககாண்டு முயல்கள் பகாரக்க வைருவைவத 
நசிறுத்தசிவைபிட்டகாள். ஸகாண்டிக்கும அவைவள துரத்தசிச் ஷசல்லமவைண்டிய அவைசசியம 
மநரவைபில்வல. 'அவைளுக்கு என்ன தண்டவன' என்று அவைன் கத்தக்கத்த நகான் வைழங்கசிய 
தவீரப்பு அவைனுக்கு பபிடிக்கவைபில்வல. அவைனும தன் ஊருக்கு புறப்படப்மபகாவைதகாகச் 
ஷசகான்னகான். அவைனுவடய ஊரின் ஷபயர '3000 முயல்கள்' என்றுகூட இருக்கலகாம. நகான் 
முதன்முதல் பஞ்சகாயத்து தவலவைரகாக பதவைபிமயற்று வைழங்கசிய தவீரப்பு அதற்கு பபிறகு 
நவடமுவறப் படுத்தப்பட்டதகா என்ற தகவைல் என்னனடம இல்வல.

amuttu@gmail.com
பதசிவுகள், அக்மடகாபர  2008 இதழ் 106  
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4. லூச�ய� - அ.முத்துல�ங்கம் -

ஆப்பபிரிக்கப் பஞ்சகாயத்துஅவைன் ஆற்றசிமல மேமீன் பபிடித்துக்ஷககாண்டிருந்தமபகாது அவைனுவடய 
கறுப்பு அடிவமேச் சசிறுவைன் ஓமடகாடி வைந்தகான். ஓடிவைந்த மவைகத்தசில் அவைனுவடய மூச்சு 
மமேலும ககீழுமேகாக இழுத்தது. 'என்ன என்ன?' என்று மகட்டகான் எசமேகான். 
'அந்தக் கசிழவைன் உங்களுடன் மபசமவைண்டுஷமேன்று எனக்கு வசவக மூலம ஷசகான்னகான். 
அவைனனடம ஒரு கறுப்பு அட்வட புத்தகம இருக்கசிறது. அது வபபபிள்தகான்' என்றகான் சசிறுவைன்.
'உனக்கு எப்படி அது வபபபிள் என்பது ஷதரியும?' அதற்கு அடிவமே 'எனக்கு 
ஷதரியும எசமேகான். என்னுவடய முந்வதய எசமேகானனடம ஒரு வபபபிள் இருந்தது. அவத நகான்
பகாரத்தசிருக்கசிமறன்' என்றகான்.

அந்தச் சமபவைத்தசிற்கு பபிறகு எசமேகானகால் மநரகாக சசிந்தசிக்க முடியவைபில்வல. மேமீன் பபிடிப்பதசிலும
நகாட்டம குவறந்துவைபிட்டது. தூண்டிவல எடுத்து சுற்றசி வவைத்துக்ஷககாண்டு தன் 
இருப்பபிடத்வத மநகாக்கசி நகரந்தகான். அவைன் ஷநஞ்சு படபடஷவைன்று அடித்தது. அடிவமே 
ஷசகால்வைது உண்வமேயகாக இருக்குமேகா? கூவடவயயும மேமீன்கவளயும துக்கசிக்ஷககாண்டு 
அடிவமேயும அவைன் பபின்னகால் மபகானகான்.

அன்றசிரவு எசமேகானுக்கு நசித்தசிவர வைரவைபில்வல. அடுத்தநகாள் ககாவல எப்படியும வபபபிவள 
வைகாங்கசிவைபிடமவைண்டும என்று முடிவு ஷசய்தகான். அவைனனடம இரண்மட இரண்டு 
புத்தகங்கள்தகான் இருந்தன. கடந்த இரண்டு வைருடங்களனல் அவைற்வற பத்து தடவவை 
படித்து அவவை மேனப்பகாடமேகாகசிவைபிட்டன. கரத்தரின் கருவணைவய எண்ணைபி வைபியந்தகான். 
பத்தகாயபிரம வமேல்களுக்கப்பகால் ககாட்டுமேசிரகாண்டிகள் வைகாழும ஒரு தவீவைபில் சசிவறத்தண்டவன 
அனுபவைபித்து வைரும அவைனுக்கு ஒரு வபபபிவள அனுப்பபியபிருக்கசிறகான். 
முழங்ககால்களனல் உட்ககாரந்து ஆண்டவைவனப் பபிரகாரத்தசித்தகான். கப்பல் உவடந்தமதகாடு 
அதசிலசிருந்த ஷபகாருட்கள் எல்லகாம மூழ்கசிவைபிட்டன. அவைனனடம எஞ்சசியது இரண்டு 
ஷவைள்ளனக்ககாசுகள், ஒரு தங்கக் ககாசு, வகக்கத்தசி, வைகாள், சப்பகாத்து, அவைன் அணைபிந்தசிருந்த 
உவட, இரண்டு புத்தகங்கள். அவைனுவடய அடிவமே மநற்றசிரவு பபின்னனய அழககான 
ஷதகாப்பபியும இருக்கசிறது. இவவை எல்லகாவைற்வறயும ஷககாடுத்தகால்கூட பரவைகாயபில்வல, 
எப்படியும வபபபிவள வைகாங்கசிவைபிடமவைண்டும.

ஷபகாழுது புலரந்ததும கசிழவைவனத் மதடி புறப்பட்டகாரகள். அந்த அதசிககாவலயபில் அவைரகவளப்
பகாரத்ததசில் கசிழவைன் அதசிசயப்படவைபில்வல. தசினமும அது நடப்பது மபகாலமவை முகத்வத 
வவைத்தசிருந்தகான். கசிழசிந்த ஆவடவய உடுத்து குறுக்ககாமல ஒரு துண்வடக் 
கட்டியபிருந்தகான். எசமேகான் உயரமேகாக நசின்றகான். அடிவமே மபரத்வத வசவகயபினகால் 
ஆரமபபித்தகான். முதலசில் ஒரு ஷவைள்ளனக்ககாசுக்கு மகட்டுப்பகாரப்மபகாம என எசமேகான் 
நசிவனத்தகான். ஆனகால் கசிழவைன் அடிவமேச் சசிறுவைன் பபின்னனய ஷதகாப்பபிவய எடுத்துக்ஷககாண்டு 
வபபபிவள தரச் சமமேதசித்தகான். ஷதகாப்பபிவய எடுத்து தவலயபில் மேகாட்டி தன் சசிவைந்த 
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பற்கவளக் ககாட்டிச் சசிரித்தகான். எசமேகானும அடிவமேயும தசிருமபபிப் பகாரகாமேல் வபபபிவள 
தூக்கசிக்ஷககாண்டு தங்கள் இருப்பபிடத்துக்கு மபகாய்ச் மசரந்தகாரகள்.

வபபபிவளத் தசிறந்து பகாரத்தகான் எசமேகான். அவைன் கண்கள் பனனத்தபடி இருந்ததகால் அவைனகால் 
எழுத்துக்கவள உடமன வைகாசசிக்க முடியவைபில்வல. தசிறந்த பக்கத்தசில் அவைனுவடய 
வகவைபிரல்கள் ஷதகாட்ட இடத்வத படிக்கத் ஷதகாடங்கசினகான். 16வைது அதசிககாரம. 
புனனதமபகாலசிடம சசிவறயதசிககாரி தன்வன கவடத்மதற்றுவைதற்கு என்ன வைழசி என்று 
மகட்கசிறகான். அதற்கு புனனதமபகால் 'நவீ மயசுவைபிடம வைபிசுவைகாசமேகாக ஆஇரு. அவைர உன்வன 
ரட்சசிப்பகார' என்று கூறுகசிறகான். தன்னுவடய நசிலவமேக்கும அது ஷபகாருந்தசியபிருந்தவதக் 
கண்டு எசமேகான் மேனம ஷநகசிழ்ந்து உருகசினகான்.

1611 ல் இங்கசிலகாந்தசின் மஜமஸ அரசனகால் பதசிப்பபிக்கப்பட்ட வபபபிள் அது. அவைன் 
அவதப்பற்றசி மகள்வைபிப்பட்டிருந்தகாலும கண்களகால் பகாரப்பது இதுமவை முதல் தடவவை. 
வைபிவலமேதசிக்கமுடிஆயகாத இந்த வபபபிள் ஒரு ககாட்டுவைகாசசியபின் வகயபில் எப்படி 
சசிக்கசியது. கசிழவைமன அதற்கு பதசில் கூறசினகான். மபகாரத்துக்ககீயரகள் சசிமலகாவன ஆண்ட 
ககாலத்தசில் ஒரு மபகாரத்துக்ககீயன் அதவனக் கசிழவைனுக்கு ஷககாடுத்தகான். மபகாரத்துக்ககீயனுக்கு 
வபபபிள் எழுதசியபிருந்த ஷமேகாழசி படிக்கத் ஷதரியகாது. கசிழவைன் அவத வைபிற்பதற்கு 
இத்தவன நகாட்கள் ககாத்தசிருக்க மவைண்டியபிருந்தது.

மரகாபரட் ஷநகாக்ஸ என்ற ஆங்கசிமலயனும அவைனுவடய தகப்பனும இன்னும 14 
மேகாலுமேசிகளும ஆன் என்ற கப்பலசில் ஆசசிமலகாவன அணுகசியமபகாது ஷபருமபுயலசில் அது 
சசிக்கசிக்ஷககாண்டது. பகாய்மேரத்வத ஷவைட்டி புயலசிலசிருந்து தப்பபி மூதூர கவரமயகாரத்தசில் 
ஒதுங்கசிக்ஷககாண்டகாரகள். இன்ஷனகாரு பகாய்மேரம கட்டுவைதற்கு அந்தப் பகுதசி மேக்கள் 
ஒத்துவழத்தகாரகள். அப்ஷபகாழுது கண்டி அரசன் இரண்டகாம ரகாஜசசிங்கனுவடய ஆட்சசி 
நடந்துஷககாண்டிருந்தது. அவைன் என்ன நசிவனத்தகாமனகா அவைரகவளச் சசிவறபபிடித்து 
கண்டிக்கு அவழத்துவைர உத்தரவைபிட்டகான். அவைரகவள பல குழுக்களகாகப் பபிரித்து ககாவைலசில் 
வவைத்தகான். கூவர மபகாட்ட, சுவைரகள் இல்லகாத சசிவறகள் அவைரகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. 
மேவலகளும, ககாடுகளும சூழ்ந்த பபிரமதசம. ஒடுக்கமேகான பகாவதகள். எல்லகா 
எல்வலகளனலும ககாவைல் இ\ருந்தது. அந்த ஊர மேக்கமள அவைரகளுவடய உணைவுக்கும 
பகாதுககாப்புக்கும ஷபகாறுப்பு. மவைறு மதவவைகளுக்கு அவைரகளகாகமவை உவழக்கமவைண்டும என்பது
மேன்னனனன் கட்டவள.

கண்டி அரசன் அவைரகவளச் சசிவற பபிடித்த வைருடம 1659. அப்ஷபகாழுது மரகாபரட் ஷநகாக்சுக்கு 18
வையது. கப்பல் உவடந்து அவைரகள் தவீவைபிமல ஒதுங்கசிய நகாளனலசிருந்து மரகாபரட்டின் 
தகப்பனுக்கு மேமலரியகாக் ககாய்ச்சல் கண்டது. மேமலரியகாவுக்கு என்ன மேருந்து 
ஷககாடுக்கமவைண்டும என்பது அவைரகளுக்கு ஷதரியவைபில்வல. அவைர நகாளகாந்தம 
ஷமேலசிந்துஷககாண்மட வைந்தகார. உடமபுத் மதகால் வைற்றசி எலுமபுகள் ஒவ்ஷவைகான்றும 
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தனனத்தனனயகாக ஷதரிந்தன. மரகாபரட்டுக்கு தகப்பவன பகாரக்க பரிதகாபமேகாகவைபிஆருந்தது. அவைர 
கப்பலசின் தவலவைனகாக பல வைருடங்கள் பணைபியகாற்றசியவைர. சசிறப்பகான நசிரவைகாகசி. அவைர முடிவு
இந்த ககாட்டுவைகாசசிகளனன் நடுமவை என்று கரத்தர எழுதசிவவைத்தவத நசிவனத்து 
மவைதவனப்பட்டகான்.

ஒருநகாள் மரகாபரட்வட அவைர படுத்தசிருந்த புல்லுப்பகாய்க்கு கசிட்ட அவழத்தகார. 'என்னுவடய 
உடமபபிலசிஆருந்து உயபிர ஷமேள்ள ஷமேள்ள பபிரிகசிறவத என்னகால் உணைரக்கூடியதகாக 
ஆருக்கசிறது. மேரணைம இவ்வைளவு இன்பமேகானதகாயபிருக்கும என்பவத நகான் 
அறசியவைபில்வல. நவீ எப்படியும தப்பபித்து மபகாய்வைபிடு. உன் சகவைகாசத்தசில் கவைனமேகாயபிரு. 
கடவுவள மதகாத்தசிரம ஷசய்ய மேறக்ககாமத' என்றகார.

அன்றசிரவு அவைர இறந்துமபகானகார. மரகாபரட்டுக்கு என்ன ஷசய்வைஷதன்மற ஷதரியவைபில்வல. 
அவைனுக்கு ஆதரவைகாக இருந்தது கறுப்புச் சசிறுவைன் மேட்டுமமே. ஊரக்ககாரரகள் உதவை 
மேறுத்துவைபிட்டகாரகள். ஒரு கயபிற்வற மேகாத்தசிரம தூக்கசி எறசிந்தகாரகள். அவத வவைத்து 
என்ன ஷசய்வைஷதன்று ஷதரியவைபில்வல. தகப்பனுவடய கழுத்தசிமல கயபிற்வறக் கட்டி ஒரு 
ஷசத்த நகாவய இழுப்பது மபகால இழுத்து ககாட்டுக்குள் ஷககாண்டுமபகானகாரகள். அங்மக குழசி 
ஷவைட்டுவைதற்குகூட அவைரகளனடம ஆயுதம எதுவும இல்வல. மரகாபரட்டும 
சசிறுவைனும வகயபினகாமலமய குழசி பறசித்து அதசிமல தகப்பவன புவதத்து, மேரத்தசிமல 
சசிலுவவைக் குறசி நட்டு, சமேகாதசியபின் மமேமல ஒரு கல்வலயும வவைத்தகாரகள். அந்த இடத்தசின் 
ஷபயர பண்டகாரஷககாஸவைத்த என்று ஷசகான்னகாரகள்.

தகப்பன் இறந்த பபிறகு அவைன் வகயபிமல இருந்த இஆரண்டு புத்தகங்கவளயும இரவு 
பகலகாகப் படித்தகான். எஞ்சசிய மநரத்தசில் ஷதகாப்பபி பபின்னனனகான். அவத அடிவமே வைபிற்று 
வைருவைகான். மேசிக எளனவமேயகான வைகாழ்க்வக. அப்ஷபகாழுதுதகான் கரத்தரின் கசிருவபயகால் 
வபபபிள் கசிவடத்தது. தசினமும வபபபிள் படிக்கத் ஷதகாடங்கசினகான். அவைனுவடய அப்பகாவைபின் 
கவடசசிமநர அறசிவுவரயும நசிவனவுக்கு வைந்தது. எப்படியும இந்த நகாட்வடவைபிட்டு 
தப்பபிவைபிடமவைண்டும என்ற வவைரகாக்கசியம பபிறந்தது. அப்படி தப்பபிச் 
ஷசல்லமவைண்டுஷமேன்றகால் அந்த நகாட்டு மேக்களுவடய ஷமேகாழசிவய புரியமவைண்டும. மேசிருகம, 
பறவவை, மேரத்வதப் பற்றசிஷயல்லகாம ஷதரிந்து ஷககாள்ளமவைண்டும என்று தவீரமேகானனத்தகான்.

மரகாபரட் சசிங்களம ஷககாஞ்சம ஷககாஞ்சமேகாக மபச ஆரமபபித்தகான். அங்மக வைரும 
வைபியகாபகாரிகளனடம கண்டியபிலசிருந்து பகாவதகள் எப்படி எப்படி பபிளந்து மபகாகசின்றன. அவவை 
எங்மக மபகாய் முடிகசின்றன. எங்மக எங்மக ககாவைல்கள் உண்டு என்று மகட்டு ஞகாபகத்தசில் 
வவைத்துக்ஷககாண்டகான். கவரமயகாரங்களனன் டச்சுக்ககாரரகளனன் ஆட்சசி நடந்தது. அங்மக 
சனங்கள் எப்படி வைகாழ்கசிறகாரகள் என்பவத அறசியவும ஆவைல். வைபியகாபகாரிகள் 
சந்மதகப்படுமமபகாது மகள்வைபிகவள நசிறுத்தசினகான்.
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ஒருநகாள் அவைன் எதசிரபகாரகாத சமபம ஒன்று நடந்தது. நடு வைவீதசியபிமல ஒருத்தன் இஆரண்டு 
வககவளயும உயரப் பபிடித்தபடி ஒரு நவீலநசிற துணைபிப் ஷபகாட்டலத்வத தூக்கசிப் மபகானகான். 
வைவீதசியபிமல நசின்ற மபகான சனங்கள் எல்லகாம தவலகுனனந்து நசிலத்வத 
முத்தமேசிட்டகாரகள். மரகாபரட் இந்த அதசிசயத்வத பகாரத்தபடி நசின்றகான். அப்ஷபகாழுது பபின்னகால் 
வைந்த ஒருவைன் அவைன் முதுகசில் பளவீர பளவீர என்று பபிரமபபினகால் அடித்தகான். அவைனுவடய 
வைலசி மேகாறுமுன்னமர அது என்னஷவைன்று வைபிசகாரித்தகான். அது அரசரின் 
உவடகள் என்றும அவத ஒருவைன் மதகாய்ப்பதற்கு ஆற்றுக்கு எடுத்துப்மபகாகசிறகான் என்றும 
ஷசகான்னகாரகள். மேரியகாவத ஷசய்யகாதவைரகளுக்கு வைழக்கமேகாக மேரணைதண்டவன கசிவடக்கும. 
அவைன் புதசிய ஆள் என்றபடியகால் பபிரமபடிமயகாடு தப்பபிவைபிட்டகான் என்று 
அறசிந்தகான்.

மரகாபரட்டுக்கு அப்ஷபகாழுது ஒரு வைபிசயம பபிடிபட்டது. ஷமேகாழசிவயயும மேசிருகங்கவளயும 
பறவவைகவளயும மேட்டும அறசிந்தகால் மபகாதகாது. மேக்களுவடய பழக்க வைழக்கங்களும 
ஷதரிந்தசிருக்கமவைண்டும. அவைற்வறயும படித்தகான். ஆடுகளும பன்றசிகளும வைளரக்கத் 
ஷதகாடங்கசினகான். அதசில் அவைனுக்கு நல்ல லகாபம கசிவடத்தது. மபகாதசிய பணைம 
மசரத்தகால்தகான் அவைன் தப்பலகாம. அந்த நகாட்டு மேக்கள் முழுச்மசகாமமபறசிகளகாக 
இருந்தகாரகள். ஆற்றசிமல நசிவறய மேமீன்கள் ஓடின, அவைரகளுக்கு பபிடிக்கத் ஷதரியவைபில்வல. 
ஒரு மேகாவன மவைட்வடயகாடுவைதற்கு முழுக்கசிரகாமேமும பவடஷயடுத்து புறப்பட்டது. யகாவன 
பபிடிப்பதசில் மேகாத்தசிரம அவைரகவள ஷவைல்லமுடியகாது. அவ்வைளவு 
தசிறவமேசகாலசிகளகாகவைபிஆருந்தகாரகள்.

அவைனுடன் கப்பலசில் வைந்தவைரகள் எல்லகாரும ஒவ்ஷவைகாருவைரகாக மேணைமுடித்து அங்மகமய 
வைகாழ்க்வகவய அவமேத்துக்ஷககாண்டகாரகள். கறுப்பு அடிவமேகூட வைபிடுதவலயகாகசி 
மேணைமுடித்துவைபிட்டகான். மரகாபரட்டுடன் கவடசசிவைவர வைபிசுவைகாசமேகாக இருந்தது மஜகானும, 
ஸடீபனுமதகான். அவைரகள் மூவைரும சசில வைருடங்களுக்கு முன்னர ஒரு ஒப்பந்தம 
ஷசய்துஷககாண்டகாரகள். மேணைம முடித்து அங்மகமய வைகாழ்நகாவள முடித்துக்ஷககாள்ள 
அவைரகளுக்கு சமமேதமேசில்வல. ஆனகால் இளவமே மபகாய்க்ஷககாண்டிருந்தது. இதற்கு என்ன 
வைழசிஷயன்று மயகாசசித்தபபின் அந்த முடிவவை எடுத்தகாரகள்.

கண்டி ரகாச்சசியத்தசில் இரண்டு மேவனவைபிகவள ஓர ஆண்மேகன் வவைத்தசிருப்பது அரிது. 
ஆனகால் ஷபண்கள் இரண்டு மூன்று கணைவைன்மேகாவர வவைத்தசிருந்தகாரகள். பபிள்வளக்கு யகார 
தன்னுவடய அப்பகா என்று ஷதரியகாது. மேவனவைபியும அதுபற்றசி கவைவலப்படமேகாட்டகாள். 
அவைரகள் வைகாழ்ந்த ஊரிமல ஒரு மேணைவைபிலக்ககான ஷபண் இருந்தகாள். அவைள் ஷபயர 
சசிந்தசிரிக்ககாமேல். ஆண் ஷசய்யும அவ்வைளவு ககாரியத்வதயும அவைளும ஷசய்வைகாள். அவ்வைளவு 
தசிடககாத்தசிரமேகான ஷபண். மூன்றுமபரும அவைவள மேவனவைபியகாக வைரித்தகாரகள். அவைளும 
உடன்பட்டகாள். எப்மபகாது மவைண்டுமேகானகாலும யகாரும வைந்துமபகாகலகாம. ஒருவைரும மகள்வைபி 
மகட்கக்கூடகாது என்பதுதகான் நசிபந்தவன.
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அவைரகளுக்கு ஒரு ஷபண்குழந்வத பபிறந்தது. லூசசியகா என்று ஷபயர. கறுப்பு தவலமேயபிர, 
நவீலக் கண்களுடன் குழந்வத மேசிகவும அழககாக இருந்தது. ஆனகால் அதனுவடய நசிறம 
இன்னும அபூரவைமேகானது. கறுப்பகாக இல்லகாமேல் ஷவைள்வளயகாகவும 
இல்லகாமேல் ஷபகான் தூவைபிவைபிட்டது மபகான்ற சருமேம. மூன்று மபவரயும லூசசியகா அப்பகா 
என்மற அவழத்தகாள். மரகாபரட் அவைளுக்கு ரகஸயமேகாக ஆங்கசிலம கற்றுக்ஷககாடுத்தகான். 
நகாளகாவைட்டத்தசில் அவைள் வபபபிவள வைகாசசிக்கவும துவைங்கசினகாள். மரகாபரட்டுக்கு 
லூசசியகாவவைப் பபிரிந்து கணைமும இருக்கமுடியகாது. லூசசியகாவுக்கும அவைன்மமேல் அதசிகப் 
பபிரியம.

அந்த மூன்று கணைவைன்மேகாருக்கும சசிந்தசிரிக்மேல்வல பபிடித்ததுமபகால அவைள் ஷபயரும 
பபிடித்தசிருந்தது. அது ஒரு பூவைபின் ஷபயர. அபூரவைமேகானது அத்மதகாடு அழககானது. 
உபமயகாகமேகான மேலரகூட. மநரம என்னஷவைன்று பகாரப்பதற்ககாக அந்தப் பூ மேரத்வத 
எல்மலகாரும தங்கள் வைகாசல்களனல் வைளரத்தகாரகள். நடு மேத்தசியகானம கழசிந்து சரியகாக 10 
நகாழசிவகயகானதும அந்தப்பூ பூக்கும. அடுத்தநகாள் ககாவலயபில் வைகாடிவைபிடும.

சசிந்தசிரிக்மேல் தன் ஷபயருக்கு ஏற்றபடி வைவீட்டு மவைவலகவள ஒழுங்குடனும 
முவறதவைறகாமேலும ஷசய்தகாள். அதசிககாவலயபில் எழுந்துமபகானகால் தவலயபில் வைபிறகு கட்டும 
இடுப்பபில் மேண்பகாவனயபில் தண்ணைவீருமேகாக தசிருமபுவைகாள். அவைள் கணைவைன்மேகாரகளனடம அது 
மவைண்டும இது மவைண்டும என்று மகட்டதசில்வல. என்னஷவைன்ன சவமேயலுக்கு மதவவைமயகா
அவதஷயல்லகாம அவைமள சமபகாதசித்தகாள்.

ஒருநகாள் சசிந்தசிரிக்ககாமேல் குரக்கன் மேகாவவைக் குவழத்து உருட்டி புட்டு ஷசய்தகாள். 
மேண்பகாவனயபின் வைகாயபில் துணைபிகட்டி அதற்குமமேல் வவைத்து அவைபித்த புட்டில் அவைமள 
ககாட்டிமல பறசித்து வைந்த மதவனக் குவழத்து லூசசியகாவுக்கு ஊட்டினகாள். மதனனல் வைபிட்டுக் 
குவழக்குமமபகாது அதசில் மதனவீக்களும இருந்தன. எதற்ககாக அப்படிச் ஷசய்கசிறகாய் என்று 
மரகாபரட் பதறசிப்மபகாய் மகட்டகான். அவைள் குலுங்கசி சசிரித்தகாள். 'மதனவீக்களுடன் மதவன 
சகாப்பபிட்டல்தகான் இனனவமேயகான குரலுடன் வைகாரத்வதகள் கூரவமேயகாக வைரும. 
இதுகூடத் ஷதரியகாதகா?' என்றகாள். அவைனுக்கு ஷதரியவைபில்வல. 'அப்படியகா? நவீயும 
மதனவீக்கவள சகாப்பபிடுவைபியகா?' 'நசிவறய. என் வைகாரத்வதகள் மேட்டுமேல்ல. என் பற்களும 
கூரவமேயகானவவை' என்றபடி அவைள் தன் சசிவைந்த பற்கவளக் ககாட்டியபடி அவைவன 
அணுகசினகாள். ஒரு கணைம மரகாபரட் தகப்பனுக்கு ஷககாடுத்த சத்தசியத்வத மேறந்தகான். 
இங்கசிலகாந்துக்கு தசிருமபபி மபகாகும எண்ணைத்வத துறந்துவைபிட்டு அவைளுடன் அங்மகமய 
தங்கசிவைபிடலகாம என்றும மதகான்றசியது. அது நடந்து பல வைருடங்கள் ஆகசிவைபிட்டன.

அவைரகளுவடய வைகாழ்க்வக அவமேதசியகாகப் மபகாய்க் ஷககாண்டிருந்தமபகாது மேன்னருவடய 
ஷககாடுங்மககாவலப் பற்றசிய ஷசய்தசிகள் அடிக்கடி வைந்தன. ஒருநகாள் அரசன் பரிவைகாரத்துடன் 
தன்னுவடய தடகாகத்தசில் நவீச்சலுக்கு மபகானகான். அவைன் தசிறவமேயகான 
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நவீச்சல்ககாரன். ஆனகால் அன்று நவீந்துமமபகாது ஒரு பரிமசகாதவனக்ககாக நவீரில் மூழ்குவைதுமபகால 
நடித்தகான். பரிவைகாரத்தசில் ஒருவைரகூட அவசயவைபில்வல. இரண்டு ஆவளஞரகள் 
பகாய்ந்துமபகாய் நவீந்தசி அரசவரக் ககாப்பகாற்றசினகாரகள். அடுத்த நகாள் சவபகூடியதும 
அரசன் தன்வனக்ககாப்பகாற்றசிய இவளஞரகள் யகார என்று வைபினவைபினகான். இரண்டு 
வைகாலசிபரகளும எண்ஷணைய்மபகாட்டு சகீவைபி இழுத்த தவலமுடியுடன் முன்மன வைந்து 
அரசருவடய பரிவச வைகாங்குவைதற்ககாக நசின்றகாரகள். அவைரகவள யகாவனயபின் ககாலசில் 
இடறவவைக்கச் ஷசகால்லசி அரசன் தண்டவன வைபிதசித்தகான். நகாட்வட ஆளும ஓர அரசவன 
அவைரகள் எப்படி ஷதகாடலகாம. இது மேற்றவைரகளுக்கும ஒரு படிப்பபிவன என்றகான்.

அவைரகள் மகள்வைபிப்பட்ட இன்ஷனகாரு கவதயும மேனவத நடுங்கவவைத்தது. அரசனனடம ஓர 
ஆங்கசிமலயர ஏவைல் புரிந்தகார. மேன்னருக்கு ஷவைள்வளத்மதகால் பணைபியகாளரகளனல் வைபிருப்பம 
அதசிகம. அங்மக உத்தசிமயகாகத்துக்கு மபகானவைரகள் ஒருவைரகாவைது உயபிருடன் 
தசிருமப வைந்ததசில்வல. இது நகாடறசிந்த ரகஸயம. ஆனகாலும மபரகாவச யகாவரயும 
தடுப்பதசில்வல. அரசனுவடய தகாரகாளமேகான பரிசுகளுக்ககாக துணைபிந்து புதசியவைரகள் 
வைருவைகாரகள். ஒருநகாள் ஷவைள்வளக்ககாரன் அரசனனன் பபீங்ககான் மககாப்வபவய மபகாட்டு 
உவடத்துவைபிட்டகான். அவத அரசன் மேன்னனத்தசிருப்பகான். ஆனகால் அவைன் பயந்து ஓடி 
புத்தகுரு வைவீட்டில் ஒளனத்தது மேன்னனுக்கு பபிடிக்கவைபில்வல. அவைவன கழுவைபில் ஏற்றசிக் 
ஷககால்லமவைண்டும என்பது தண்டவன. கழுமவைற்றப் மபகாகுமமபகாது பபின்னகால் 
அரண்மேவன நகாய்களும ஓடும. ஆங்கசிமலயவனக் ஷககாண்டுமபகானமபகாது வைழசியபிமலமய 
நகாய்கள் அவைன் பபின்னகாமல பகாய்ந்து பபிருட்டத்தசின் ஒரு பகுதசிவய தசின்றுவைபிட்டன. 
அவைவனக் கழுவைபிமல ஏற்றசியமபகாது அவைன் பகாதசி ஷசத்துவைபிட்டகான் என்றகாரகள்.

இவைற்வற எல்லகாம மகட்டமபகாது ஸடீவைனும மரகாபரட்டும தப்பபி ஓடுவைதற்ககான முயற்சசிவய
துரிதப்படுத்த நசிவனத்தகாரகள். மஜகான் மேகாத்தசிரம தகான்
அந்த எண்ணைத்வத மேறந்துவைபிட்டதகாகக் கூறசினகான். லூசசியகாவவையும மேவனவைபிவயயும 
வைபிட்டுப் மபகாக அவைனுக்கு வைபிருப்பமேசில்வல. அத்மதகாடு அவைனுவடய
வைபியகாபகாரமும நல்ல லகாபம ஈட்டியது. இருப்பவத வைபிட்டுவைபிட்டு இல்லகாத ஒன்வறத்மதடிப் 
மபகாக அவைன் மேறுத்துவைபிட்டகான்.

எதசிரபகாரகாமேல் தசிசகாவை ஷவைண்குதசிவரயபில் ஒருநகாள் ஆமரகாகணைபித்து வைந்தகான். அந்தக் கசிரகாமேம
அவைனுவடய அதசிககாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டது. அரசனுக்கு
யகாவன பபிடிப்பவைரகள் மவைண்டுஷமேன்று அந்த ஷதகாழசிலசில் தசிறவமேயகானவைரகவள 
மதரந்ஷதடுத்துக்ஷககாண்டு ககாட்டுக்கு ஷசன்றகான். அவைரகளுடன் ஒரு
ஷபண்யகாவனயும மபகானது. அவைனுவடய கமபபீரத்வதப் பகாரக்க வைவீதசிக்கு ஓடிவைந்த இஆரண்டு
சசிறுவைரகவள அவைன் அரண்மேவன மசவைகத்துக்கு பபிடித்துப்
மபகானகான். தவலவைகாரி இழுத்து நவீண்ட பபின்னல்கள் கட்டியபிருந்த அந்தச் சசிறுவைரகவள 
இழுத்துக்ஷககாண்டு மபகானமபகாது தகாய்மேகார கண்ணைவீர
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வைபிட்டனர. அந்த பபிள்வளகள் இனனமமேல் என்ஷறன்வறக்கும தசிருமபபி வைரமேகாட்டகாரகள் என்பது
அவைரகளுக்கு ஷதரியும.

அரசனனடமேசிருந்து ஷசய்தசி வைந்த அன்று மரகாபரட்டும ஸடீபனும என்ன ஷசய்வைஷதன்று 
ஷதரியகாமேல் தடுமேகாறசினகாரகள். அரசன் முடிதுறக்கமவைண்டும என்று
சனங்கள் கசிளரச்சசி ஷசய்தகாரகள். அரசன் முந்தசிக்ஷககாண்டு முடிக்குரிய தன்னுவடய 
பதசிவனந்து வையது மேகவன நஞ்சு வவைத்துக் ஷககான்றகான். தனக்கு
ஒரு ஆங்கசில ஆமலகாசகன் மவைண்டுஷமேன்று தவீரமேகானனத்து மரகாபரட்டுக்கு அரசன் 
ஷசய்தசிக்குமமேல் ஷசய்தசி அனுப்பபினகான். மரகாபரட் ஷபரும ஷபகாருளவீட்டி
ஷசல்வைந்தனகாகசியபிஆருந்தகான். நல்லகாய் சசிங்களம மபசசினகான். அவைனுக்கு பல சலுவககள் 
தருவைதகாக அரசன் ஆவச ககாட்டினகான். மேறுத்தகால்
ரகாசக்குற்றம ஆகசிவைபிடும. ஒமர வைழசி அன்றசிரவு எப்படியும தப்பபி ஓடிவைபிடுவைதுதகான்.

தன்னுவடய தகப்பனனன் சமேகாதசியபில் பபிரகாரத்தவன ஷசய்து மரகாபரட் வைபிவடஷபற 
ஆயத்தமேகானகான். சசிந்தசிரிக்ககாமேல் அவைனனடம 'லூசசியகா உங்களுவடய மேகள்.
அது உங்களுக்கு ஷதரியுமேகா? இந்த உண்வமேவய கவடசசி நகாளன்று நகான் மேவறக்க 
வைபிருமபவைபில்வல' என்றகாள். 'எப்படி அவ்வைளவு நசிச்சயமேகாகச்
ஷசகால்கசிறகாய்?' 'பபிள்வள உண்டகாகுமமபகாது ஒரு தகாய்க்கு ஷதரியும' என்றகாள். 'நவீ 
ஷசகான்னகாலும ஷசகால்லகாவைபிட்டகாலும அவைள் என்னுவடய மேகள்தகான்'
என்றகான்.

மரகாபரட் லூசசியகாவவை தனனவமேயபில் அவழத்துப் மபசசினகான். 'என் கண்மணை! நகான் உன்வன 
உயபிருக்குயபிரகாக மநசசிக்கசிமறன். உனக்கும அது ஷதரியும. எப்படியும உன்வன 
இங்கசிலகாந்துக்கு அவழத்துப்மபகாக தசிருமபபி வைருமவைன். நவீ எனக்ககாக் ககாத்தசிரு. இரண்டு 
வைபிசயங்கவள மேறக்கக்கூடகாது. உன் கண்கவள நசிமேசிரத்தசி யகாவரயும பகாரக்ககாமத. அந்த நவீலம
உன்வனக் ககாட்டிக் ஷககாடுத்துவைபிடும. இரண்டகாவைது, எந்தச் சந்தரப்பத்தசிலும உனக்கு
ஆங்கசிலம ஷதரியும என்பவத ஷசகால்லகாமத.' லூசசியகா அவைவனக் கட்டிப்பபிடித்து முத்தம 
ஷககாடுத்து 'நசிச்சயம வைருவைவீரகளகா?' என்றகாள்.

'நசிச்சயமேகாக. உலகம முழுவைதும டச்சுக்ககாரரகள் மதகாற்றுக்ஷககாண்டிருக்கசிறகாரகள். 
ஆங்கசிமலயரகள் ஷவைல்கசிறகாரகள். நகான் கசிழக்கசிந்தசிய கமபனனயபில் மசருமவைன், அவைரகளுடன் 
தசிருமப உனக்ககாக வைருமவைன், கண்மணை' என்றகான்.

ஸடீபனும மரகாபரட்டும வைபிவட ஷபற்றுக்ஷககாண்டகாரகள். அவைரகள் முதுகசிமல ககாவைபிய 
மூட்வடகளனல் அத்தசியகாவைசசியமேகான ஷபகாருட்கள் மேகாத்தசிரம இருந்தன. அவைற்றுள் வபபபிளும 
ஒன்று. வைகாசலசிமல சசிந்தசிரிக்ககாமேல் பூத்து சரியகாக ஐந்து நகாழசிவக கடந்த சமேயத்தசில் 
அவைரகள் புறப்பட்டகாரகள். அது 1679ம ஆண்டு மமே மேகாதம. அப்மபகாது லூசசியகாவுக்கு வையது 
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14. மரகாபரட் டுக்கு வையது 37. அவைன் சரியகாக 19 வைருடங்கவள சசிமலகான் மேன்னன்
இரண்டகாம ரகாஜசசிங்கன் ஆட்சசியபிலும, 18 வைருடங்கவள இங்கசிலகாந்து அரசன் இரண்டகாம 
சகாரல்ஸ மேன்னன் ஆட்சசியபிலும அதுவைவர கழசித்தசிருந்தகான்.

லூசசியகாவுக்கு எப்ஷபகாழுதும மரகாபரட்டின் நசிவனவைகாகமவை இருந்தது. அது அவைளுக்மக 
ஆச்சரியம. மரகாபரட்டுவடய ஷபயவர தல்லசிபத் இவலயபில் எழுதசி எழுதசிப் பகாரப்பகாள். பபிறகு
கசிழசித்து எறசிந்துவைபிடுவைகாள். அவைன் எப்ஷபகாழுது தசிருமபபி வைருவைகான் என்று நகாட்கவள எண்ணை 
ஆரமபபித்தகாள். பண்டகாரஷககாஸவைத்தவவை தகாண்டியவுடன் இங்கசிலகாந்து வைந்துவைபிடுஷமேன்று 
அவைள் நசிவனத்தகாள். அது பத்தகாயபிரம வமேல்கள் தள்ளனயபிஆருக்கும ஒரு நகாடு
என்பது அவைளுக்கு ஷதரியகாது.

1680 மேகாரச் 28ம மததசி புதுவைருடம பபிறந்தமபகாது முதல் தவைறு ஏற்பட்டது. அன்று மேன்னரின் 
பபீரங்கசி ஷவைடிக்கும சத்தம அவைரகளுக்கு மகட்கும. கழுத்வத முறசித்து அண்ணைகாந்து பகாரக்க 
வவைக்கும கமபுகளனல் வைண்ணை வைண்ணை ஷககாடிகள் பறக்கும. அரசர தவல முழுகசியவத 
பவற அறசிவைபித்ததும குடிகளும முழுகசி புத்தகாவட புவனவைகாரகள். அதன் பபிறகு 
ஷககாண்டகாட்டம ஆரமபமேகாகும. பரிசுகள் கசிவடக்கும. தசிசகாவை பரிவைகாரத்துடன் உலகா
மபகானமபகாது லூசசியகா ஆரவைம தகாங்ககாமேல் எட்டிப் பகாரத்தது மேசிகப் ஷபரிய தவைறு. 
அவைளுவடய நவீலக் கண்கள் ஷஜகாலசித்தன. அவைவளயும இன்னும
சசிலவரயும தசிசகாவை பபிடித்து அரண்மேவனக்கு புது வைருடப் பரிசகாக அனுப்பபிவவைத்தகார.

அரண்மேவன சவமேயலவறயபில் அவைளுக்கு பணைபி. அவைளுடன் மசரத்து அங்மக 12 
இளமஷபண்கள் மவைவலஷசய்தகாரகள், அவைரகள் எல்ஷலகாருமமே
அழககாக இருந்தகாரகள். அழககான ஷபண்கவள பபிடித்து அனுப்பச் ஷசகால்லசி தசிசகாவைமேகாருக்கு 
கட்டவள இருந்தது. இவத அவைள் பபின்னரதகான்
ஷதரிந்துஷககாண்டகாள். அவைளுவடய மவைவல சவமேத்த உணைவவை தட்டங்களனல் ஏந்தசி 
அரசருக்கு எடுத்துப்மபகாவைது. அவைற்வற ஷவைள்வளத் துணைபி மபகாட்டு
மூடியபிருப்பகாரகள். அவைளுவடய வைகாயும மூக்கும கறுப்புத் துணைபியகால் கட்டப்பட்டிருக்கும. 
முப்பது தட்டங்கள் வைரிவசயகாகப் மபகாகும. அவைரகளுவடய
மூச்சுக் ககாற்று மேன்னரின் உணைவைபில் படகாமேல் எச்சரிக்வகயகாக இருப்பகாரகள். அவைளுவடய 
வைகாழ்க்வக படகாமடகாபமேகாகவும சந்மதகாசமேகாகவும மபகாய்க்
ஷககாண்டிருந்தது. அவைள் இரண்டகாவைது தவைவறச் ஷசய்யுமவைவரக்கும.

ஓர ஆங்கசிமலயன் ஒருநகாள் அரசனுடன் உணைவைருந்த வைந்தகான். அவைன் மபசசிய 
ஆங்கசிலத்வத ஒருவைன் ஷமேகாழசிஷபயரத்தகான். இவைள் அரசரின் வைலது
பக்கம நசின்றகாள். ஷமேகாழசிஷபயரப்பகாளன் இடதுபக்கம நசின்றகான். முப்பது பதகாரத்தங்களனல் 
அவ்வைப்மபகாது ஒன்வற அரசர ருசசி பகாரப்பகார. பபிறகு வகவய
துவடப்பதற்கு அவைளுவடய ஷதகாவடவயமயகா, பபிருட்டத்வதமயகா, ககால்கள் சந்தசிக்கும 
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பபிரமதசத்வதமயகா பயன்படுத்துவைகார. சசிலமவைவள அடுத்த
உணைவவை அவைர ஷதகாடுவைதற்கு தவீரமேகானனக்குமவைவர அவைர வககள் அங்மகமய இருக்கும. 
அந்த ஷமேகாழசிஷபயரப்பகாளன் அன்று என்ன கவைனத்தசில்
இருந்தகாமனகா அந்த ஆங்கசிமலயன் ஷசகான்னவத தப்புத் தப்பகாக ஷமேகாழசிஷபயரத்தகான். இவைள் 
மகட்டுக்ஷககாண்டு ஷமேமௌனமேகாக இருந்தகாள்.

அன்று சவமேயலவறயபில் அவைளுடன் மவைவலஷசய்த உற்ற சசிமநகசிதசி ஒருத்தசிக்கு இவதச் 
ஷசகான்னகாள். அரசருக்கு ஒவ்ஷவைகாரு அவறயபிலும,
ஒவ்ஷவைகாரு வைவீதசியபிலும, ஒவ்ஷவைகாரு கசிரகாமேத்தசிலும ஒற்றரகள் இருந்தகாரகள். இவைள் 
ஷசகான்னது அன்று இரமவை அரசர ககாதுகளுக்கு
எட்டிவைபிட்டது. மசவைகன் வைந்து அரசர அவழப்பதகாகக் கூறசியதும லூசசியகா நடுங்கசினகாள். 
இனனமமேல் தகான் தசிருமபபி வைரப்மபகாவைதசில்வல என்பது
ஷதரிந்தது. ஷதய்வைத்தசிடம மேன்றகாடினகாள். கழுமேரத்தசில் ஏற்றமவைண்டகாம. யகாவன மேசிதசித்து 
ஷககால்லமவைண்டகாம. மேவல உச்சசியபிலசிருந்து என்வன தள்ளனக்
ஷககால்லட்டும, ஆண்டவைமன என்று பபிரகாரத்தசித்தகாள்.

ஆனகால் மேன்னர சசிரித்தபடியபிஆருந்தகார. லூசசியகா வககவளக் குவைபித்து, ஷநற்றசியபின் ஓரத்தசில்
வவைத்து தவலவய சகாய்த்து, அரசகுலப் ஷபண்கள்
ஷசய்வைதுமபகால வைணைக்கம ஷசகான்னகாள். உனக்கு ஆங்கசிலம ஷதரியுமேகா, ஷபண்மணை? 'ஆம, 
மேகாட்சசிவமே தங்கசிய அரசமர' என்றகாள். அவைள் வைழக்கமமபகால
கறுப்பு துணைபியபினகால் தன் வைகாவயயும மூக்வகயும கட்டவைபில்வல. அவைளுவடய தவலமேயபிர
ஒழுங்ககாக வைகாரப்பட்டு மேடித்து கட்டப்பட்டு தவலக்கு
மமேமலயபிருந்தது. ஷமேல்லசிய ஆவட மேவறக்ககாத உடமபு பகுதசி ஷபகான் தூவைபியதுமபகால 
மேசினுமேசினுத்தது. கண்கள் நவீலமேகாக மேசிதந்துஷககாண்டிருந்தன.
பயத்தசினகால் அவைள் ககால்கள் நடுங்குவைதுகூட அவைளுவடய அழவக அதசிகப்படுத்தசியது. 
மேன்னர அதசிசயபித்துவைபிட்டகார. இப்படியகான ஓர அழகுப்பதுவமே
தன்னுவடய சவமேயலவறயபில் வைவீணைகாகப் மபகாய்க்ஷககாண்டிருக்கசிறதகா? இவ்வைளவு ககாலமும 
அவைர கண்களனலசிருந்து எப்படி தப்பபினகாள்.

'உனக்கு ஆங்கசிலம ஷதரியும என்பவத ஏன் என்னனடம நவீ ஷசகால்லவைபில்வல?'

'நவீங்கள் மகட்கவைபில்வல, மேகாட்சசிவமே தங்கசிய அரசமர.'

மதனுடன் மசரத்து மதனவீவய சகாப்பபிட்டதனகாமலகா என்னமவைகா அவைள் குரல் இனனவமேயகாகவும
அமத சமேயம கூரவமேயகாகவும ஷவைளனவைந்தது. அரசர
அவைவள அருமக கூப்பபிட்டகார. அவைள் தகாவடவயப் பபிடித்து தசிருப்பபி கண்கவள பகாரத்தகார. 
சசிறசிதுமநரம தசிக்குமுக்ககாடிப்மபகானகார. பற்கவளப் பகாரத்தகார.
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அவவை ஷவைள்வள ஷவைமளஷரன்று இருந்தது அவைருக்கு பபிடிக்கவைபில்வல.
அவைற்வற பழுப்பு நசிறமேகாக்கச் ஷசகான்னகார. பபிறகு இரண்டு வககவளயும எடுத்து அவைள் 
இவடவயயும பபிருட்டத்வதயும மேகாரவபயும ஆரகாய்ந்து,
தடவைபி தசிருப்தசிப்பட்டகார. 'இன்றசிரமவை என்னுவடய சயன அவற மேஞ்சத்துக்கு வைந்துவைபிடு' 
என்றகார. அந்தக் கணைமமே அவைள் 37வைது ஆவசநகாயகசியகாக
நசியமேனம ஆனகாள்.

அன்று மசடிகள் லூசசியகாவவை பட்டுவடயபினகால் அலங்கரித்தகாரகள். அவைள் தன் வைகாழ்நகாளனல் 
கண்டிரகாத நவககவள எல்லகாம அவைளுக்கு அணைபிவைபித்தகாரகள்.
அவைற்வற எந்த அங்கத்தசில் அணைபிவைது, எப்படி பூட்டுவைது என்பஷதல்லகாம லூசசியகாவுக்கு 
ஷதரியவைபில்வல. அவைளுவடய எவட கூடி நடப்பதற்மக
சசிரமேப்பட்டகாள். அவைள் நடக்குமமபகாது உடமபபிலசிருந்து பலவைபிதமேகான ஒலசிகள் எழுந்தன. 
மசடிகள் லூசசியகாவவை மேஞ்சத்துக்கு அவழத்துவைந்தமபகாது
அடிவமேகள் அரசனுக்கு இரவு ஆவட அணைபிவைபித்துக்ஷககாண்டிருந்தகாரகள்.

அவைளுவடய மசடிகள் பக்கத்தசிமல நசிற்க லூசசியகா தவலகுனனந்து நசின்றகாள். பஞ்சவணையபில் 
சகாய்ந்தபடி அவைள் அழவக அரசன் சசில கணைங்கள்
ரசசித்தகான். பபிறகு வககவளத் தட்டினகான். அவ்வைளவு மநரமேகாக ஆவடகவள புவனந்து, 
ஆபரணைங்கவள ஒவ்ஷவைகான்றகாகப் பூட்டிய மசடிகள் அவைற்வற
அவைசர அவைசரமேகாக கழற்றத் ஷதகாடங்கசினகாரகள். கழற்றசி கழற்றசி தட்டத்தசில் அடுக்க அதன் 
உயரம கூடிக்ஷககாண்டுவைந்தது. இறுதசியபில் லூசசியகாவைபின்
உள்ளகாவட ஷதரியத் ஷதகாடங்கசியதும அரசன் ககாலசினகால் ஒரு மசடிவய எட்டி உவதத்தகான். 
அவைள் வைபிழுந்து எழுந்து ஓடினகாள். மேற்றவைளும உரித்த
துகசிவலயும, குவைபித்த ஆபரணைத்தட்வடயும வகயபில் ஏந்தசியபடி கணைத்தசில் மேவறந்தகாள்.

'நகான் புள்ளனமபகாட்ட பட்டத்து யகாவனயபில் அவ்ருத்த பவைனன வைருமமபகாது நவீ எனக்குப் 
பக்கத்தசில் அமேரமவைண்டும' என்றகான் அரசன். அவைள் தவலவய குனனந்து சரி என்பதுமபகால 
ஆட்டினகாள். 'ஓ, நகான் மேறந்துவைபிட்மடன். ஆங்கசிலத்தசில் ஷசகால்' என்றகான். அவைள் 
பதசிவல ஆங்கசிலத்தசில் ஷசகான்னகாள். 'என்னுவடய அமமேகாவைபின் ஷபயர உனக்கு ஷதரியுமேகா? 
ஷடகான்னகா ககாதரீனகா. அது மபகாரத்துக்ககீயரகள் சூட்டிய கத்மதகாலசிக்க மபர. உன்னுவடய 
ஷபயர லூசசியகா. எங்கள் வபயனுக்கு என்ன ஷபயர வவைக்கலகாம?' என்று 
மகட்டுவைபிட்டு அவைன் இடியபிடிஷயன்று குலுங்கசி சசிரித்தகான். பபிறகு 'ஓ, என் நவீலக்கண் 
ஆங்கசிலக்ககாரிமய' என்று அவைவள இழுத்து தன்னுடமமபகாடு அவணைத்தகான். அவைனுவடய 
ஷபரிய ஆகசிருதசிக்குள் அவைளுவடய சசிறசிய உடல்
சுலபமேகாக மேவறந்துஷககாண்டது

லூசசியகா தசிருமபபி மேன்னவரப் பகாரத்தகாள். ஓர அசசிங்கமேகான உடல் மேஞ்சத்தசின்மேமீது 
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குறுக்ககாகப் படுத்துக் கசிடந்தது. மேன்னருவடய வையபிறு மமேலுக்கு மபகாவைதும ககீழுக்கு 
வைருவைதுமேகாக இருந்தது. எப்படித்தகான் உற்று மநகாக்கசினகாலும ககாற்று அந்த உடலுக்குள் 
எந்த வைழசியகாக உள்மள மபகாகசிறது என்பது ஷதரியவைபில்வல. ஆனகால் அது ஷவைளனமய 
வைருமமபகாது மபரிவரச்சலுடன் வைந்தது. லூசசியகா எங்மக படுக்கலகாம என்று சுற்றுமுற்றும 
ஆரகாய்ந்தகாள். அங்மக மசவவை ஷசய்த பதசினகாறு தகாதசியரில் ஒருத்தசிகூட அவைள் 
எங்மக சயனனக்க மவைண்டும என்பவத ஷசகால்லசிக் ஷககாடுக்கவைபில்வல.

ஷவைளனமய கறுப்பு அடிவமேயபின் ககாலடி சத்தம மகட்டது. அவைன் யகாவரக் ககாவைல் ககாக்கசிறகான் 
என்ற எண்ணைம தசிடீஷரன்று எழுந்தது. ஒருமவைவள அவைள் தப்பபி மபகாய்வைபிடகாமேல் 
இருக்கத்தகான் அவைன் அந்தளவு ஷபரிய வைகாவள உருவைபிக்ஷககாண்டு உலகாத்துகசிறகாமனகா? 
மேன்னருவடய தகாடி அவைருவடய ஷவைள்வள உள்ளகாவடயபில் உரசசி மேடிந்துமபகாய் கசிடந்தது. 
தவலயபில் மேன்னருக்கு முக்ககால்வைகாசசி வைழுக்வக. அவைர நகாலு மூவல கசிரீடம 
அணைபிந்தசிருந்தமபகாது அந்த வைழுக்வக சகாமேரத்தசியமேகாக மேவறக்கப்பட்டிருந்தது. அவைர 
ககால்களுக்கசிவடயபில் கசிடந்தது ஷவைள்வள உள்ளகாவட வைழசியகாகத் ஷதரிந்தது. அது 
இஆறந்துமபகான ஷவைமௌவைகால் மபகாலமவை அவைளுக்கு அப்மபகாது மதகான்றசியது.

நகாழசிவகப் பகாத்தசிரத்தசில் மேறுபடியும தண்ணைவீர நசிவறத்து வவைக்கும சத்தம மகட்டது. நகாலு 
நகாழசிவககள் ஓடிவைபிட்டன. நகாவள இரண்டு ஆங்கசிமலயத் தூதுவைரகள் மேன்னவனப் பகாரக்க 
வைருவைகாரகள் என்று மேன்னன் ஷசகான்னது ஞகாபகத்துக்கு வைந்தது. அவைரகள் 
என்ன ககாரியமேகாக வைருகசிறகாரகள் என்பது அவைளுக்கு ஷதரியவைபில்வல. தசிவர மேவறவைபிலசிருந்து
அவைள் அவைரகள் மபசுவைவதக் மகட்பகாள். பபின்பு அரசருக்கு அவத ஷசகால்லமவைண்டும. 
அரண்மேவன ஷமேகாழசிஷபயரப்பகாளரில் மேன்னர சந்மதகம ஷககாண்டிருக்கசிறகார. 
அவைருக்கு என்ன தண்டவன கசிவடக்கும? முதவலகளுக்கு தசின்னக் ஷககாடுப்பகார என்மற 
நசிவனத்தகாள்.

இந்த தூதுவைரகவள அவைளுவடய அப்பகா ஏற்பகாடு ஷசய்தசிருக்கலகாம என்று பட்டது 
அவைளுக்கு. தகான் அரசருவடய 37வைது ஆவசநகாயகசியகான ஷசய்தசி
அவைருக்கு மபகாயபிருக்குமேகா? அது ஷதரிந்தகால் தன்வன வைபிடுவைபிக்கும முயற்சசிவய 
நசிறுத்தசிவைபிடுவைகாரகா? அவைர சந்மதகாசப்படுவைகாரகா அல்லது துக்கப்படுவைகாரகா?
அவைளகால் ஒன்றுமமே யூகசிக்க முடியவைபில்வல. ஆவசநகாயகசி என்றகாலும அவைருக்கு தன் 
மேகவள எப்படி மேறக்கமுடியும?

வைரப்மபகாகும தூதுக்குழுவுடன் தனனவமேயபில் மபசுவைதற்கு ஏதகாவைது வைழசியபிருக்குமேகா என்று 
லூசசியகா மயகாசசித்தகாள். இரண்டகாவைது ரகாஜசசிங்கனனன் 37வைது ஆவசநகாயகசி ஆங்கசிலம 
மபசுவைவதப் பகாரக்குமமபகாது அந்த தூதுவைரகளனன் முகம எப்படிப் மபகாகும 
என்பவத நசிவனத்தமபகாது அவைளுக்கு சசிரிப்பகாக வைந்தது. அவைளுவடய அப்பகாவைபின் 
வைவீரச்ஷசயல்கவள மேற்றவைரகள் ஷசகால்லசி அவைள் மகட்டிருக்கசிறகாள். எப்படியும அவைவள 
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அவழத்துப்மபகாக அவைர வைருவைகார. நகாவளக்மக அவைளுக்கு வைபிடுதவல கசிவடத்தகாலும 
கசிவடக்கலகாம.

அவைள்மபகால அன்றசிரவு முழுக்க தூங்ககாமேல் இருவைர இருந்தனர. ஒருவைன் வைகாள் உருவைபிய 
கறுப்பு அடிவமே. மேற்றவைன் நகாழசிவக பகாத்தசிரத்வத நசிவறத்து வவைக்கும நகாழசிவகக்ககாரன். 
யகார தூங்கசினகாலும நகாழசிவகக்ககாரன் தூங்க முடியகாது. அவைன் 
தூங்கசினகால் ககாலம நசின்றுமபகாகும. அவைனுவடய மூச்சும நசின்றுமபகாகும.

நகாழசிவகக்ககாரன்மபகால அவைள் தூங்ககாமேல் கழசித்தது 1680ம ஆண்டு நவைமபர மேகாதத்து 6ம 
மததசி இரவு. மரகாபரட் ஷநகாக்ஸ வைழசி ஷதரியகாமேல் பல மேகாதங்கள் ககாட்டில் அவலந்து 
கவடசசியகாக சசிமலகானனன் டச்சுப் பபிரமதசத்தசிலுள்ள அரிப்புக் மககாட்வடக்கு 
மபகாய்ச் மசரந்தகான். அங்மக மமேவசயபில் டச்சுக்ககாரரகளுடன் உட்ககாரந்து, இருபது 
வைருடங்களுக்கு பபிறகு, பபீங்ககான் மககாப்வபயபில் உணைவைருந்தசினகான். அடுத்தநகாள் யகாழ்ப்பகாணை 
பட்டினத்தசின் மககாட்வட அதசிபதசியுடன் ஷககாழுமபுக்கு பயணைமேகாகசி அங்கசிருந்து 
ஆஇங்கசிலகாந்துக்கு கப்பல் ஏறசினகான். இந்தப் பயணைத்வத ஷசய்துமுடிக்க அவைனுக்கு 16 
மேகாதங்கள் பபிடித்தன. இந்த 16 மேகாதங்களனல் ஒருநகாள்கூட அவைன் வபபபிவள வைகாசசிக்கத் 
தவைறவைபில்வல. லூசசியகாவுக்கு வைகாக்கு ஷககாடுத்ததுமபகால கசிழக்கசிந்தசிய கமபனனயபில் 
அவைன் சகீக்கசிரம மசருவைகான். அப்மபகாது சசிமலகான் நசிலவைரங்கள் பற்றசி அவைரகளனடம தன் 
அபபிப்பபிரகாயத்வத கூறுவைதற்கு அவைனுக்கு நசிவறய வைகாய்ப்பு கசிட்டும.

மமேலும ஏழு வைருடங்கள் கழசித்து இரண்டகாம ரகாஜசசிங்கன் இறந்துமபகாவைகான். அப்மபகாது 
லூசசியகாவுக்கு வையது 22 ஆகும. அரசனனன் மேரணைத்வத ஷதகாடரந்து நகாட்டில் குழப்பங்கள் 
உண்டகாகும. டச்சுக்ககாரருவடய ரகாச்சசியம முடிந்து ஆங்கசிமலயர ஆட்சசி 
ஆரமபமேகாகும. அதற்ஷகல்லகாம ஆஇன்னும 118 வைருடங்கள் அவைள் 
ககாத்தசிருக்கமவைண்டியபிருக்கும.

amuttu@gmail.com
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5. இழப்பு - கரு அரவவிந்தன

சசிகப்பு மேஞ்சள் வைபிளக்குகள் மேசின்னனக்ஷககாண்டிருக்க, இரகாணுவை மநகாயகாளர ககாவுவைண்டி 
ஒன்று அலறசி அடித்துக் ஷககாண்டு மேருத்துவைமேவன வைகாசலசில் வைந்து நசின்றது.  என்னமவைகா 
ஏமதகாஷவைன்று மேருத்துவைமேவன ஊழசியரகள் எட்டிப் பகாரத்தனர. ககாவுவைண்டிக்கு பகாதுககாப்பகாய்
வைந்த இன்னுஷமேகாரு வைண்டியபில் இருந்து குதசித்து இறங்கசிய இரகாணுவைத்தசினர 
ஆயுதங்கமளகாடு தடதட என்று உள்மள நுவழந்தனர. ஷவைளனமநகாயகாளர பயந்துமபகாய் ஒதுங்கசி
நசிற்க, வைரமவைற்பு மமேவசயபில் இருந்த ஷபண் பதட்டத்தசில் தன்வன அறசியகாமேமல சட்ஷடன்று 
எழுந்து நசின்றகாள்.

‘டகாக்டர எங்மக..?’ அதசிககாரக்குரலசில் மேசிரட்டினகான் துப்பகாக்கசிமயகாடு உள்மள நுவழந்த 
இரகாணுவை சசிப்பகாய்.

பயத்தசில் வைகாரத்வதகள் ஷவைளனவைர மேறுக்கமவை, அவைள் மேருத்துவைரின் அவறவய மநகாக்கசிக் 
வகவய நவீட்டினகாள். எந்தவைபித தயக்கமும இல்லகாமேல் அவைன் கதவவை உவதந்து தள்ளனத் 
தசிறந்து ஷககாண்டு உள்மள நுவழந்தகான்.

‘டகாக்டர ஷரகாமப அவைசரம, உடமன வைகாங்க, எங்க ககாப்டனுக்கு உடமன சத்தசிர சசிகசிச்;வச 
ஷசய்யணும.’ என்றகான்.

‘என்னகாச்சு..?’ வவைத்தசிய கலகாநசிதசி சசிவைகுமேகாரன் பதட்டப்பட்டகார.

‘கசிவளமமேகார குண்டு ஷவைடிச்சதகாமல எங்க ககாப்டன் ஆபத்தகான நசிவலயபில இருக்கசிறகார. 
உடமன வைகாங்க..!’ அவைசரப்படுத்தசினகான் சசிப்பகாய்.

கடவமே அவழத்த மவைகத்வதவைபிட, துப்பகாக்கசி முவனயபின் அவழப்பு அவைவர உடமன 
எழுந்தசிருக்க வவைத்தது. இப்படியகான மநரங்களனல் பகாதசிக்கப் பட்டவைரகளனன் மேனநசிவல எப்படி
இருக்கும என்பவத அவைர நன்கு புரிந்து வவைத்தசிருந்தகார. எனமவை அதசிகம அலட்டிக் 
ஷககாள்ளகாது, சத்தசிர சசிகசிச்வச அவறக்குள் ஷசன்றமபகாது, அவைரது உதவைபியகாளரகள் இரகாணுவை 
அதசிககாரிக்கு ஷசவலன் ஷககாடுத்து, அவைசரமேகாக ஷசய்யமவைண்டிய உதவைபிவய ஷசய்து 
ஷககாண்டிருந்தகாரகள்.

மேரணைத்தசின் பபிடியபில் அகப்பட்டுத் தவைபிப்பவைன்மபகால, மவைதவனயபில் முனகசிக் 
ஷககாண்டிருந்தகான் அந்தமநகாயகாளன. மேரணைபயம குறசித்த அவைனது மவைதவனயபில் அவைனது 
முகம; சகசிக்கமுடியகாதபடி அப்படிமய இறுகசிப் மபகாய்;க்கசிடந்தது. நசிவறய இடங்களனல் 
இரத்தம வைழசிந்து இரகாணுவை சகீருவடயபில் ஆங்ககாங்மக கவற படிந்தசிருந்ததசிலசிருந்து அந்த 
முனகலசின் மதவவை கருதசிய ஷவைளனப்பகாடு என்னவைகாய் இருக்கும என்பது அவைருக்குப் புரிந்து 
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மபகாயபிற்று. அவைரவைர சுயமேகாக அனுபவைபிக்கும மபகாதுதகான் இப்படியகான வைலசியும 
மவைதவனயும எப்படிப்பட்டது என்பது அவைரகளுக்குப் புரியும என்பவதத் தனது ஷதகாழசில் 
ரீதசியகான அனுபவைத்தசிலசிருந்து அவைர நன்கு ஷதரிந்து வவைத்தசிருந்தகார. உதவைபியகாளரகளனடம 
அவைனுவடய சகீருவடவய அகற்றசி சத்தசிர சசிகசிச்வசக்குரிய உவடவய அணைபிவைபிக்கச் 
ஷசன்னகார. சகீருவடயபில் நடமேகாடும ஷவைறசிபபிடித்த இந்த வைக்கசிரங்கள் எல்லகாம, அந்த சகீருவட 
இல்லகாவைபிட்டகால் ஷவைறும பூஜ்யங்கள்தகான் என்பதசில் அவைருக்குச் சசிறசிதளவும சந்மதகமமே 
இல்வல! ஒன்றகா இரண்டகா, துப்பகாக்கசி ரவவைகள் துவளத்ததுமபகால பட்ட இடஷமேல்லகாம 
சசின்னச் சசின்னக் ககாயங்கள். அவைசரமேகாக எக்ஸமற எடுத்து, மநகாயகாளனக்கு மேயக்க மேருந்து 
ஷககாடுத்தகாரகள்.

வகயுவறவய மேகாட்டுமமபகாதுதகான் கவைனனத்தகார, துப்பகாக்கசிமயகாடு உள்மள நசின்ற சசிப்பகாவய! 
அவைவன ஷவைளனமய மபகாகுமபடி வசவகயபிமல ககாட்டினகார. ஷவைளனமய மபகாககாவைபிட்டகால் சத்தசிர
சசிகசிட்வசவயத் ஷதகாடங்கமேகாட்டகார என்பவத அவைன் புரிந்து ஷககாண்டிருக்க மவைண்டும, மவைறு
வைழசியபில்லகாமேல், பரமே வைபிமரகாதசிமபகால அவைவர முவறத்துப் பகாரத்து வைபிட்டு அவைவரத் தனது 
ஷமேகாழசியபில் நன்றகாகத் தசிட்டிக் ஷககாண்மட ஷவைளனமயறசினகான்.

சசின்னஞ் சசிறசிய ஆணைபிகள், பபிமளட்டுத் துண்டுகள், வசக்கசிள் பகால்சுகள் என்று அத்தவனயும 
ககாப்டனனன் உடமவபப் பதம பகாரத்தசிருந்தன. சத்தசிர சசிகசிச்வச மூலம ஒவ்ஷவைகான்றகாக 
அவைற்வற ஷவைளனமய எடுக்க முயற்ச்சசி ஷசய்து ஷககாண்டிருந்தவைரின் மேனவத 
அதசிரச்சசியும, ஆச்சரியமும முழுவமேயகாக ஆக்கசிரமேசித்தசிருந்தன. இவத ஷவைடிக்க 
வவைத்தவைனனன் மேனதசிமல எவ்வைளவு மககாபமும, பழசிவைகாங்கும ஷவைறசியும இந்த ஆக்கசிரமேசிப்பு 
ரகாணுவைத்தசின் மமேல் இருந்தசிருக்க மவைண்டும, இந்தத் தருணைத்தசிற்ககாக எத்தவன 
நகாட்கள் ஊனுறக்கம இல்லகாமேல் அவைன் தவைம கசிடந்தசிருப்பகான் என்று உடவலக் ககீறசி 
ஷவைளனமய எடுத்த ஒவ்ஷவைகாரு ஷபகாருவளயும பகாரத்தமபகாது, தனக்குள்மள கணைக்குப் மபகாட்டுக்
ஷககாண்டகார. எங்மகயகாவைது வசக்கசிள் பகால்சுகவளக் கண்டகால் ஆக்கசிரமேசிப்பு 
இரகாணுவைம ஏன் ஷவைருண்டடித்துப் பயந்து ஓடுகசிறது என்ற உண்வமேயும அவைருக்கு 
இப்மபகாது புலனகாகசியது. உயபிமரகாடு மபகாரகாடிக் ஷககாண்டிருக்கும மவைற்று இனத்தவைனகான 
அந்த அதசிககாரி உயபிர தப்புவைகானகா இல்வலயகா என்ற இறுதசி முடிவவைக் ககாலன், 
தமேசிழரகான இவைரது வகயபிமல ஒப்பவடத்தசிருந்தவத நசிவனத்துப் பகாரக்க அவைருக்மக 
வைபியப்பகாக இருந்தது.

தமேசிழ் இனத்வதமய கூண்மடகாடு அழசிக்கப் மபகாவைதகாக சவைகால் வைபிட்டு வைபிட்டு வைந்து, இந்த 
நகாமட தங்கள் இனத்தசிற்குத்தகான் ஷசகாந்தம என்ற ஆணைவைத்மதகாடு, ஆயுத பலத்தகால் 
தமேசிழரின் பகாரமபரிய மேண்வணை ஆக்கசிரமேசித்து, அந்த புனனதமேண்ணைபில் நசிவல 
ஷககாண்டிருக்கும; ஆக்கசிரமேசிப்பு ரகாணுவைத்தசின் அதசிககாரிதகான் இவைன் என்பது எல்மலகாருக்கும 
ஷதரியும. மேண்ணைகாவசயகாலும, ஷபண்ணைகாவசயகாலும ஷவைறசி பபிடித்தவலயும இவைவனப் 
மபகான்றவைரகவளக் ககாப்பகாற்றுவைதசிமலமயகா, அல்லது உயபிர தப்பவவைப்பதசிமலமயகா அவைருக்கு 
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எந்தவைபித ஈடுபகாடும மேனதகார இருக்கவைபில்வல.

‘பகாரமபரியமேகாய் நகாங்கள் வைகாழ்ந்து வைந்த எங்கள் தகாய்மேண்வணை ஆக்கசிரமேசித்து, எங்கள் 
இனத்வதமய அழசித்ஷதகாழசித்து, இந்த மேண்ணைபிமல தங்கள் இனத்வதக் குடிமயற்றும; 
பரமேஎதசிரி இவைன். இவைவனப் மபகான்ற இனவைகாதசிகள் எல்லகாம வைபிபத்து நடந்த 
இடத்தசிமலமய இறந்து மபகாயபிருந்தகால் எங்களுக்குச் சற்று நசிமமேதசியகாவைது இருந்தசிருக்கும’ 
என்று மேனசுக்குள் நசிவனத்துக் ஷககாண்டகார. இப்மபகா மநகாயகாளனயகாக இவைரிடம வைந்தபபின், 
தனது கடவமேயபில் இருந்து நழுவை அவைருக்குக் ஷககாஞ்சமும வைபிருப்பமேசில்வல. 
தன்வன நமபபி வைந்த ஒரு மநகாயகாளன இவைன் என்ற கடவமே உணைரமவைகாடு, இனமேத மபதம 
எல்லகாவைற்வறயும மேறந்து வைபிவரவைகாகச் ஷசயற்பட்டகார.

கடினமேகான உவழப்பபில், மநரம நவீண்டு ஷககாண்டு மபகானமத ஷதரியவைபிலசிவல. கடிககாரத்வதப் 
பகாரத்தகார. மேருத்துவைபபீடத்தசில் இறுதசியகாண்டு படித்துக் ஷககாண்டிருக்கும தனது மேகவன, 
வைகுப்பு முடிந்ததும அங்கு ஷசன்று வைவீட்டிற்கு அவழத்துக் ஷககாண்டு ஷசல்வைதகாக 
உறுதசியளனத்தசிருந்தகார. இப்மபகாவதக்கு இந்த இடத்வத வைபிட்டு நகரமவைமுடியகாது, 
எப்படியகாவைது அவைன் சமேகாளனத்துக் ஷககாள்வைகான் என்ற நமபபிக்வகமயகாடு மேமீண்டும மநகாயகாளன 
மமேல் கவைனம ஷசலுத்தசினகார.

மநரககாலம இல்லகாமேல் இப்மபகாஷதல்லகாம சத்தசிர சசிகசிட்வச ஒரு சகாதகாரணை நசிகழ்வைகாய்ப் 
மபகாய்வைபிட்டது. இரகாணுவைம வைலசிந்து ஆக்கசிரமேசித்த மேண்ணைபில் தசினமும இப்படி ஏதகாவைது 
அசமபகாவைபிதங்கள் நடந்து ஷககாண்மடதகான் இருக்கசின்றன. முன்ஷபல்லகாம வைகாழ்ந்து, 
அனுபவைபித்த முதசிமயகாரதகான் மதவவை கருதசி அடிக்கடி வவைத்தசிய சகாவலக்கு வைருவைகாரகள். 
இப்மபகா நசிவலவமே ஷரகாமபவும மேகாறசிவைபிட்டது. வையது வைபித்தசியகாசம இல்லகாமேல் எல்மலகாரும 
பலதரப்பட்ட வவைத்தசியத்தசிற்ககாகவும வைருகசிறகாரகள். இந்த வவைத்தசிய சகாவலயபில் சத்தசிர 
சசிகசிச்வசக்குப் ஷபகாறுப்பகாக இருந்த மேற்றவவைத்தசியர சமேமீபத்தசில் மேகாற்றலகாகசிப் 
மபகாய்வைபிட்டபடியகால் இவைர மேட்டுமதன் அங்மக மேசிஞ்சசியபிருந்தகார. எனமவை இங்குவைரும 
எல்லகா அவைசரசத்தசிர சசிகசிச்வசவயயும அவைமர தனனமய கவைனனக்க மவைண்டியபிருந்தது. யுத்தப் 
பபிரமதசத்தசில் ஷதகாழசில் ஷசய்ய யகாருமமே வைபிருப்பப்படவைபில்வல. இப்படியகான மநரங்களனல் 
ரகாணுவைத்வதயும மபகாரகாளனகவளயும சமேகாளனக் மவைண்டிய ஷபரும ஷபகாறுப்பு அவைரிடம 
இருந்தது. ‘ஏன் சசிகசிச்வச ஷசய்தகாய்’ என்று மேசிரட்டல்கள் வைருமமபகாஷதல்லகாம 
‘கடவமேவயத்தகான் ஷசய்மதன்’ என்று துணைபிந்து ஷசகால்ல மவைண்டும. இல்லகாவைபிட்hல் 
இடமேகாற்றம எடுத்துக் ஷககாண்டு எங்மகயகாவைது கண்ககாணைகாத இடத்தசிற்குப் மபகாகமவைண்டும, 
அல்லது மவைவலவய இரகாஜசினகாமேகா ஷசய்துவைபிட்டு வைவீட்டிமல சசிவைமன என்று உட்ககாரந்து 
இருக்க மவைண்டும. இத்தவன பபிரச்சவனகளுக்கு மேத்தசியபிலும, மேருத்துவைக்கல்லூரி இறுதசி 
ஆண்டில் படிக்கும மேகனனன் படிப்பு முடியட்டும என்ற எண்ணைத்மதகாடுதகான் பல்வலக் 
கடித்துக் ஷககாண்டு நகாட்கவள எண்ணைபிக் ஷககாண்டிருந்தகார. தன்வனப் மபகாலமவை அவைனும 
இந்த மேண்ணைபில் படித்து ஒரு புகழ்ஷபற்ற மேருத்துவைரகாக வைந்து, மேக்களுக்குச் மசவவை 
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ஷசய்யமவைண்டும என்ற படித்த சகாதகாரணை ஷபற்மறகாருக்கு இருக்கும ஆவசதகான் அவைருக்கும
இருந்தது.

சத்தசிர சசிகசிட்வச அவறவயவைபிட்டு ஷவைளனமய வைந்தமபகாது, தகாதசி அவைவரமநகாக்கசிப் பரபரப்பகாக 
ஓடி வைந்தகாள். முகத்தசிமல கவைவல மதகாய்ந்து இறுகசிப்மபகாயபிருந்தது.

‘என்ன..?’ என்றகார.

‘சத்தசிர சசிகசிச்வச முடிஞ்சுதகா டகாக்டர..?’

‘ஆமேகா, மநகாயகாளன தப்பபிப்பபிவழச்சசிட்டகான்.’

‘பபிவழச்சசிட்டகானகா..? ககாப்பகாற்றசிவைபிட்டீங்களகா..?’ இனமபுரியகாத ஷவைறுப்பு, அவைளனன்; 
ஷபருமூச்சசில் கலந்தசிருந்தவத அவைர அவைதகானனத்தகார. அவைளது அந்த ஷவைறுப்பு 
நசியகாயமேகானதுதகான், இது அவைளனன் தனனப்பட்ட ஷவைறுப்பல்ல, ஒட்டு ஷமேகாத்தமேகாக 
அங்மகயுள்ள ஊழசியரகளனன் ஷவைறுப்வபயும உள்வைகாங்கசித்தகான் அவைள் பபிரதசிபலசிக்கசிறகாள் 
என்பவதயும அவைர அறசிவைகார. நகாட்டு நடப்பும அப்படித்தகான் இருந்தது.

ஆத்தசிரப்பட்டு அறசிவைபிழந்து வைபிடகாமேல் சூழ்நசிவலவயப் புரிந்து ஷககாண்டு, எங்கள் 
முன்மனகாரின் அறசிவுவரயபின்படி சந்தரப்பத்தசிற்கு ஏற்பநடந்து ஷககாள்வைதசில் எந்தத் 
தப்புமேசில்வல என்பது அவைரது வைகாதமேகாக இருந்தது. தசிருவைள்ளுவைரகூட ‘ககாலம கருதசி 
இருப்பர கலங்ககாது ஞகாலங் கருதுபவைர’ என்று ஒரு இடத்தசில் ஷசகால்லசியபிருக்கசிறகார. 
எல்லகாவைற்வறயும சகசித்துக் ஷககாண்டு, ஓடுமேமீன் ஓட உறுமேமீன் வைரும வைவரயும ககாலம 
கனனயட்டும என்று வைபிழசிப்மபகாடு ககாத்தசிருப்பமத சசிறந்தது. இவத எங்கள் இனத்தசின் 
பலவைவீனம என்று ஆக்கசிரமேசிப்பு இரகாணுவைம தப்பகாக நசிவனக்கக்கூடகாது, அப்படி நசிவனத்து, 
இனஷவைகாழசிப்பு நடவைடிக்வகயபில் மேமீண்டும இறங்கசினகால் அதுமவை அவைரகளுக்கு 
அவைரகளகாகமவை மதகாண்டிய புவதகுழசியகாய்க் கூடப் மபகாய்வைபிடலகாம. எடுத்துக் ஷககாண்ட 
குறசிக்மககாவள முக்கசிய லட்சசியமேகாய்க் ஷககாண்டு, சகாதசிக்க மவைண்டியது இன்னும 
நசிவறயமவையபிருக்கசிறது, எனமவை மதவவை கருதசிப் ஷபகாறுவமேவயக் கவடப்பபிடிக்க மவைண்டிய 
அவைசசியத்வத நசிவனத்துப் பகாரத்து வைபிட்டு அவைர ஷசகான்னகார,

‘ஓரு வவைத்தசியருக்குரிய என்னுவடய கடவமேவயத்தகாமன நகான் ஷசய்மதன். என்னுவடய 
வகயபில் எதுவுமேசில்வல, நகான் ஒரு ககாரணைபி அவ்வைளவுதகான், எல்லகாம அவைன் ஷசயமல!’ 
என்றவைரின் குரல் கமமேசியது.

‘எது கடவமே..?’ அவைள் எவதமயகா ஷசகால்லத் தயங்குவைது ஷதரிந்தது.
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தகான் ஷசய்த ககாரியத்தசில் அவைளுக்குத் ஷதகாடுகசிலும சமமேதமேசிருக்ககாது என்பது அவைருக்குத் 
ஷதரியும. அவைளும ஷதகாடக்கத்தசில் மேனனதகாபபிமேகானத்மதகாடு மசவவை மேனப்பகான்வமேமயகாடுதகான்
தகாதசியகாக மசவவை ஷசய்தகாள். ஆனகால் இந்த சகீருவட அணைபிந்தவைரகள் கசிருசகாந்தசி என்ற 
பகாடசகாவல மேகாணைவைபிவய கதறக்கதற பகாலசியல் வைல்லுறவுக்கு உள்ளகாக்கசிவைபிட்டு, அவத மூடி
மேவறப்பதற்ககாக அவைவளக் ஷககான்று புவதத்தவதக் மகள்வைபிப்பட்டதசில் இருந்து அவைளுக்குச் 
சகீருவட அணைபிந்து ஷககாண்டு தசிரியும இவைரகள்மமேல் ஷசகால்லமுடியகாத ஷவைறுப்பு. அது 
மபகான்ற பல சமபவைங்கள் அதன்பபின் நடந்மதறசிவைபிட்டன. அந்தக் ககாழ்ப்புணைரவைபின் 
ஷவைளனப்பகாடுதகான் இது என்பவத அவைர ஊகசித்துக் ஷககாண்டகார.

‘என்ன ஒமர பதட்டமேகாய் இருக்கசிறகாய்?’ அசதசிமயகாடு அவைளனடம மகட்டகார.

‘வைந்து.., அவைசர சசிகசிச்வசக்ககாக ககாவுவைண்டியபிமல இரண்டு, மூன்று மநகாயகாளனவயக் ஷககாண்டு
வைந்தகாங்க, வைகாசலசிமல ககாவைலுக்கு நசின்ற இரகாணுவை சசிப்பகாய்கள் உள்மள அனுமேதசிக்க 
மேறுத்தசிட்டகாங்க!’

‘அப்படியகா..? இப்மபகா எங்மக அவைங்க..?’ கடவமே உணைரமவைகாடு மகட்டகார.

‘ஷரகாமப மநரம ககாவுவைண்டி ஷவைளனமய ககாத்தசிருந்தசிட்டு, மவைறு வைழசியபில்லகாமேல் எங்மகயகாவைது
மவைறு வவைத்தசியசகாவலக்கு ஷககாண்டு மபகாகமுடியுமேகா என்று முயற்சசி ஷசய்யப்மபகாவைதகாக 
ஷசகால்லசித் தசிருமபபிப் மபகாயபிட்டகாங்க!’

‘ஷரகாமப ஆபத்தகான நசிவலயபில் இருந்தகாங்களகா?’

‘ஆமேகா, துப்பகாக்கசிச் சூட்டுக்ககாயம, இரத்தமசதமேகாம! அவைசர சத்தசிர சசிகசிச்வச ஷசய்தகால் 
எப்படியும அவைங்க தகாப்பபிவைபிடுவைகாங்க என்று ஷசகான்னகாங்க.’

‘எங்மக இருந்து ஷககாண்டுவைந்தகாங்க? சத்தசிரசசிகசிச்வச ஷசய்யக்கூடிய மவைறு வவைத்தசியசகாவல 
ஒன்றும அருமக இல்வலமய!’

‘மேருத்துவைகல்லூரிக்கு முன்பகாகத்தகான் கசிவளமமேகார குண்டு ஷவைடிச்சதகாம. அதசிமலதகான் நவீங்க
சத்தசிர சசிகசிச்வச ஷசய்து பபிவழக்கவவைத்த இந்த இரகாணுவை ககாப்டன் அகப்பட்டிருக்கசிறகார.’

‘மேருத்துவைக் கல்லூரிக்கு முன்பகாகவைகா? அங்மகயகா நடந்தது?’ டகாக்டரின் குரல் பதட்டத்தசில் 
சட்ஷடன்ற அவடத்துக் ஷககாண்டது.

‘ஆமேகா, கப்டன் ககாயமேவடந்த ஆத்தசிரத்தசில் கூடவைந்த இரகாணுவைத்தசினர மேருத்துவைக் 
கல்லூரிக்குள்மள புகுந்து கல்லூரி மேண்டபத்தசிற்கு தவீவவைச்சது மேட்டுமேல்ல, அங்மக நசின்ற 
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மேகாணைவைரகவளயும மநகாக்கசிச் சகாரமேகாரியகாகச் சுட்டிருக்கசிறகாங்க. அதசிமலதகான் அந்த 
மேகாணைவைங்க ககாயப்பட்டகாங்களகாம!’

‘மேருத்துவைக் கல்லூரி மேகாணைவைங்களகா..?’ வைகாரத்வதகள் மதங்கசி ஷவைளனவைர மேறுத்தன.

‘ஆமேகா டகாக்டர..!’

‘எத்தவன மபவரக் ஷகண்டு வைந்தகாங்க? அவைங்க முகத்வதயகாவைது நவீ பகாரத்தசியகா?’ 
பதட்டத்மதகாடு எழுந்து நசின்றகார சசிவைகுமேகாரன்.

‘இல்வலமய டகாக்டர, உயபிருக்குத் துடிச்சசிட்டு இருப்பதகாக ஷககாண்டு வைந்தவைங்க ஷசகால்லசி 
மேன்றகாடினகாங்க, ஆனகால் அவைங்கவள உள்மள ஷககாண்டுவைர சசிப்பகாய்ங்க வைபிடமவையபில்வல!’

‘ஏன்..? ஏன் தடுத்தகாங்க..?’ கடவமேவயச் ஷசய்ய முடியகாமேல்மபகான ஏமேகாற்றமும அதுசகாரந்த 
இயலகாவமேயும அவைவர வைகாட்டத் ஷதகாடங்கசின.

‘ககாப்டனனன் சத்தசிரசசிகசிச்வச முடியகாமேல் யகாவரயும உள்மள வைபிடமேகாட்மடகாம என்று 
ஷசகால்லசித் தடுத்தசிட்டகாங்க. அதுமேட்டுமேல்ல ககாப்டனுக்கு ஏதகாவைது ஆச்சுஷதன்றகால் 
எங்கவளயும சுட்டுப் ஷபகாசுக்கசி வைபிடுமவைகாம என்று துப்பகாக்கசிவயக் ககாட்டி மேசிரட்டினகாங்க.’

‘உண்வமேயகாவைகா..? எனக்கு இஷதல்லகாம ஷதரியகாமேல் மபகாச்மச..!’

இங்மக எல்லகாமமே துப்பகாக்கசி முவனயபில் தகான் நடக்கசிறது என்பவத நசிவனக்க, குழப்பமும 
அது சகாரந்த கவைவலயும அவைவரச் சூழ்ந்து ஷககாண்டது. அதன் தகாக்கத்தகால் மேனம 
உவடந்துமபகான சசிவைகுமேகாரன், தவலயபிமல வக வவைத்தபடி அருமக இருந்த 
நகாற்ககாலசியபில் மயகாசவனமயகாடு உட்ககாரந்தகார.

இந்த மநரம பகாரத்து மமேவசயபில் இருந்த ஷதகாவலமபசசி அலறசியது. இரகாணுவை மமேலசிடத்தசின் 
அவழப்பகாக இருக்கலகாம, எடுக்ககாவைபிட்டகால் அது குறசித்த பபிரச்சவனகள் இன்னும 
பூதகாகரமேகாய் ஷவைடித்துவைபிடும என்ற நசிவனப்பபில் மவைண்டகா ஷவைறுப்பகாய் எடுத்துக் 
ககாதசில் வவைத்தகார!

என்றுமேசில்லகாதவைகாறு கத்தசிக் குழறசியழும மேவனவைபியபின் அவைலக்குரல் மேறுபக்கத்தசில் ஷசவைபி 
வைழசி புகுந்து அவைவர அப்படிமய உவறய வவைத்தது!

kuruaravinthan@hotmail.com
பதசிவுகள், நவைமபர 2008 இதழ் 107  -
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6. தறட்வட� - ச�ந்த�னைளி. வரதர�ஐன

சகாந்தசினன. வைரதரகாஐன் இவலகள் கூட அவசயகாது நசிற்கும ஷவைப்பபியரகா ககாலத்தசில் மேவழ 
ஷககாட்டிக்ஷககாண்டிருந்தது. இருட்டும ஷவைளனச்சத்வத வைபிரட்டிக்ஷககாண்டிருந்ததகால் பகல் 
மேவறந்த ககாலம நவீண்டு ஷககாண்மடமபகானது. இங்க எல்லகாமமே மேகாறசிப்மபகாய்வைபிட்டது எண்டு 
ரவைபிக்கு ஷதகாவலமபசசியபில் ஷசகால்லக்கூட பயமேகாக இருந்தது. ஷவைளனயபில அந்த சனனயன்கள் 
இந்த மேவழக்கு என்ன ஷசய்யுங்கள்? . இதுகள் எங்கட வைவீட்டு வைகாசலசில மேண்மூட்வடக்குள்ள
பதுங்கசிக்ஷககாண்டு எப்ப பகாரத்தகாலும ஆமரகா வைருவைபினம எண்ட மேகாதசிரி ஷதருவவைமய 
பகாரத்துக்ஷககாண்டிருக்கசிறவத ஷவைளனநகாட்டகாக்கள் பகாரத்தகால் ஏமதகா எங்கவள 
பகாதுககாக்கத்தகான் இவவை இருக்கசினம எண்டுதகான் நசிவனப்பபினம. லகாஸ மேசிக் றூயபிக் 
(என்வன அவமேதசியகா இருக்கவைபிடு) சுமேசி ஷடகாச்சசில் புலமபபிக்ஷககாண்டிருந்தகாள். எத்தவனமயகா 
ககாலமேகாய் இவதத்தகான் நகாங்களும ஷசகால்லசிக்ஷககாண்டிருக்கசிறம.. வைகாழ்க்வக பகாதளத்தசின் 
நடுமவை ஷமேல்லசிய கயபிற்றசில் ஊசகாலடிக்ஷககாண்டிருப்பவதப்மபகால ஓர உணைரவு எழுந்து 
ஷககாண்மட இருந்தது. அப்மபகாஷதல்லகாம வைவீடு ஷசல்லல் பற்றசிய நசிவனவுகள் எப்மபகாதும 
மேனதசில் நடந்து தசிரியும கனவைகாகத்தகான் இருந்தது.

நசிவனயகா பபிரகாககாரம அதுவும ஒரு வைபிடியகாத இரவைபில் என்வனயும பபிள்வளகவளயும 
மஜரமேன் அரசகாங்கம நகாடு கடத்தசிய நசிகழ்வவை நசிவனத்தகால் இப்பவும மேனம நடுங்கசியது. 
வைபிமேகான நசிவலயத்தசில் எவத நசிவனத்து அழுவைது? ;எங்கவள ககாணைமேல் ரவைபி 
மதடப்மபகாகசிறமர எண்டு அழுவைதகா? நகானும பபிள்வளகளும இனன என்ன ஷசய்யப்மபகாகசிறம 
எண்டு அழுவைதகா? எதுக்ஷகண்டு அழுவைது? ஜமரகாப்பபிய ஷதருக்களனல் எங்கள் முகங்களனல் 
வைகாசசித்த அமத வைகாரத்வதவய இங்கும அகதசிகள்;, சசிமககானனயர(நகாமடகாடிகள்) என 
தங்களுக்குள் கவதத்துக்ஷககாண்டு எங்கவள பரிதகாபமேகாக பகாரத்தகாரகள். இவைரகளுக்கு என்ன 
ஷதரியும? இருப்வப ஷதகாவலத்து ஷதவலத்து அவலயும எங்கவளப்பற்றசி, நகாங்கள் வைகாழ்ந்த 
அந்த சந்மதகாஷமேகான வைகாழ்க்வகவய பறசித்தவைரகவளபற்றசி இவைரகளுக்கு என்ன ஷதரியும? 
எவ்வைளமவைகா ஷசகால்லலகாம ஷசகால்வைதற்கு என்னனடமதகான் எந்த ஷமேகாழசியும இல்வல.

இப்மபகாஷதல்லகாம. நட்சத்தசிரங்கஷளல்லகாம ஷதகாவலந்துமபகாய் கசிடக்கும இரவு மநரங்கள் 
அவமேதசியகாக கழசிவைமத இல்வல எப்பவும ஏதகாவைத ஓர குரல் கத்தசி குளறசிக்ஷககாண்மட 
இருக்கும. அந்த அழுவக ஒலசிவய இயமேனனன் முகம ஷககாண்ட அந்த பச்வச 
வைகாகனம உறுமேசியபடி அள்ளன அழசித்துக்மககாண்மட மபகாகுமே.; இப்படி அழும சத்தத்வத 
அதுவும குளறசி அழும சத்தத்வத முன்பு ஒருமபகாதும நகான் மகட்டமத இல்வல. பபின்ஷனகாரு
நகாள் அந்த அழுவக சத்தத்வத முதல் முதலகாக ரகாகசினன வைவீட்டில மகட்டனகான் 
அப்மபகாது எங்கள் ஷதருக்களனல் நகாங்கள் மேட்டுமமே வைகாழ்ந்த ககாலம அது. எங்கள் ஷதரு 
எங்களனன் பகாதங்கவள மேட்டும தடவைபிக்ஷககாடுத்துக்ஷககாண்டிருந்தது. நகாங்கள் சசிரிப்பவத 
பகாரத்து அதுவும சசிரித்து மேகசிழ்ந்து ஷககாண்டிருந்த ககாலம. நகாங்கள் ஓடிவைபிவளயகாடிமனகாம, 
வைபிழுந்மதகாம, பபின் எழுந்மதகாம. மசகாளகக்ககாத்து வைவீசும ஷபகாழுது இவலகவள சுருட்டி சுருட்டி
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ககாலுக்குள் வைபிடும. அப்ஷபகாழுது புதசிதகாக வைரும சசினனமேகாபட மநகாட்டீவச எடுத்து வைவீசசியபடி 
ககார பறக்கும நகாங்களும பறந்து பறந்து ஒருவைவர ஒருவைர தள்ளன வைபிழுத்தசி முழங்ககால் 
உரச வைபிழுந்து எழுந்மதகாம.. அதசிலும எம.ஜசி;ஆர, சசிவைகாஜசி எண்ட சண்வடயும 
ஷபரிதகாகவைரும. அந்தப்ஷபகாழுதசில்தகான் எங்கள் ஷதருமவை ஒரு நகாள் அழுதது. நசிமமேசிமயகாடும 
என்மனகாடும கவதத்துக்ஷககாண்டு வைண்ணைகாரபண்வணை சசிவைன்மககாயபில் மேட்டும சசிரித்தபடிவைந்த
ரகாகசினனயபின்ர மேகாமேகா கண்ணைகாதசிட்டிபக்கம தசிருமமபக்க வகவயககாட்டிட்டு மபகானவைர 
யப்பகான்நவகக்கவடயபிவலமய ஷசத்துப்மபகானகார. அப்பத்தகான் அத்வத, அக்ககா, அமமேகா 
எல்லகாரும ஜமயகா எண்டு குளறசினவவை. நகானும நசிமமேசியும நடுங்கசிப்மபகானம. எங்கட ஆச்சசி 
சகாமகக்க இப்படி ஆரும அழமவை இல்வல. நகால்லகா வைகாழ்ந்தசிட்டு ஷசத்துப்மபகானகா மேனுசசி 
எண்டுதகான் ஷசகான்னவவை. அமமேகாவும, ஷபரியமமேகாவும மேட்டும அழுதவவை. பந்தம 
பபிடிக்மகக்க தசிருரகாசகா ஷசகான்னவைன் நவீ வகவயக்ககாட்டு எங்கட ஆச்சசிதகாமன வக அழுககாது 
எண்டு இவைன் எப்பவும இப்பபிடித்தகான் என்வன ஏமேகாத்தசிறவைன் எண்ட பயம எனக்கு பந்தம 
பபிடிக்கமவை பயமேகா இருந்தது. பபிறகு பவழயபடி நமேச்சசியவைகாய பதசிகம பகாமடக்வகயும 
ஷநல்லுப்ஷபகாரி தூமவைக்வகயும பயம வைந்தசிட்டுது. அதுக்கு பபிறகு ஷககாட்டடி நமேச்சசிவைகாய 
பள்ளனக்கூடத்துக்கு மபகாமகக்க அதகாலமபகாற சவைத்துக்கு ஷநல்லுப்ஷபகாரி தூவைபியபிரிப்பபினம 
அவத உழக்ககாமேல் கவைனமேகா நடந்தகால் அதுக்குள்ள ரகாகசினனயும தசிருரகாசகாவும என்வன 
தள்ளன தள்ளன வைபிடுவைபினம. இவவை எப்பவும இப்பபிடித்தகான். எனக்கு ஏதகாவைது ஷசய்வைபினம 
அல்லது நகான் ஷசகால்லசிறவத நமபகாமேல் வநயம ககாட்டி சசிரிப்பபினம. எங்கட அமமேகாவுக்கு 
எலசிசபத் மேககாரகாணைபி ஒரு குவட பரிசகா குடுத்தவை எண்டு ஷசகான்னகா அதுக்கும சசிரிப்பபினம. 
நகான் அமமேகாவவைக்ஷககாண்டு சத்தசியம பண்ணைபினகான். அமமேகா கவைனமேகா வவைத்தசிருக்கசிற 
குவடயபின்ர வகபபிடியபில அவைவைபின்ர படம இருக்கு வைகாங்க ககாட்டிறன் எண்டு ஷசகால்ல. 
தங்கட வைவீட்டு குவடயபிவலயும அவைவைபின்ர படம இருக்கு எண்டு ஷசகால்லசி ஷபரிசகா 
சசிரிச்சவவை.

சசிரிப்பு அவத மேட்டுமதகான் எங்கட ஷதருவும, வைவீடும, படிகளும, மேரங்களும மகட்டு மகட்டு 
மேகசிழ்ந்த ககாலத்வத நகான் பகாரத்தசிருக்கசின்மறன்.. வைரணைம வைபிசசிறசிய வைகானவைபில்மபகால் வைகாழ்ந்த
அந்த வைகாழ்க்வகவய இனன நகான் எங்கமபகாய் மதடுவைன்? .என் சசின்ன வையதசில் 
மேனனதரகமளகாடு மபசசியவதவைபிட மேரங்கமளகாடு மபசசியது அதசிகம ஷககாய்யகாமேரமும, மேகாமேரமும,
நகாவைல்மேரமும நகான் மேசிகவும மநசசித்த என்வர ஷசரிமேரமும, பகாவலமேரமும என்னனடமே

(2)

கவதமகட்குமே.; ஆனகால் தசிருரகாசகா ரகாகசினனமேகாதசிரி என்ர எந்தக்கவதக்கும வநயம ககாட்டி 
சசிரிக்கமேகாட்டினம, எவ்வைளவு கவதயும ஷசகால்லலகாம அமமேகாவைபிடம ஷசகான்னகால் அடிப்பகா 
எண்ட பயக்கவதயும ஷசகால்லலகாம. அது ஆருக்கும ஷசகால்லகாது. ஷபகாகவைந்தலகாவைபில 
இருந்து அண்ணைகா மவைவலக்கு அனுப்பபின நடரகாசகா அமமேகாவுக்கு முன்னகால சசின்ன பகாப்பகா 
சசின்ன பகாப்பகா எண்டு என்மனகாட வைபிவளயகாடுவைகான். ஆனகா வவைக்கல் பட்டவறக்கு பபின்னகால
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நசிண்டு ஏமதகா எல்லகாம ககாட்டி என்வன கூப்பபிடுவைகான். எனக்கு ககாச்சல் வைந்தசிட்டுது பபிறகு 
அவைவனக்கண்டகா எனக்கு பயம பயமேகா இருக்கும. அமமேகா மகட்பகா உன்வனக்கண்டகா 
என்னத்துக்கு இவைள் பயப்பபிடுறகாள்? அவைனும ஷதரியகாத மேகாதசிரி முகத்வதவவைச்சசிருப்பகான் 
அமமேகா பகாரக்ககாத மநரம பகாரத்து கண் மேடவல வகயகால மேடக்கசி சசிவைப்பகாக்குவைகான். எனக்கு 
இன்னும பயமவைரும. ஆனகா அமமேகாட்வட ஷசகால்லவும பயமேகா இருக்கும அமமேகா 
எனக்குத்தகாமன அடிப்பகா. இந்த அமமேகா எப்பவும இப்பபிடித்தகான் ஆரும பபிவழவைபிட்டகாலும 
எனக்குத்தகான் அடிப்பகா. ஷமேத்வதக்கு,தவலயணைபிக்கு பஞ்சு மேகாற்றசி வதக்க வைகாற ஷரயபிலர 
கவடசசி அவறக்குள்ள வதச்சுக்ஷககாண்டு இருப்பகார ஒழசிச்சு பபிடிச்சு வைபிவளயகாமடக்க 
ஷசகால்லகாமதங்க ஷரயபிலர எண்டு ஷசகால்லசிப்மபகாட்டு ஷரயபிலரின்ர ககாலுக்க ஒழசிப்பன் 
ஷமேத்வதயபின்ர துணைபியபில ஷபரிய ஒருசதத்வத வவைச்சு உருட்டி உருட்டி வதப்பகார அவத 
பகாரக்க அவைருக்கு பக்கத்தசிவலமய நசிற்பன் அப்ப எனக்கு வதயல்ஷமேசசி;ன் எட்டகாது 
நுனனக்ககாவல ஊண்டி எழுமபபி எழுமபபி பகாரப்பன் அவைரும ஏமதகா எல்லகாம ஷசய்து 
ககாட்டுவைகார. எல்லகாவைற்வறயும ஆருக்ககாவைது ஷசகால்லமவைணும மபகால இருக்கும. ஆருக்கு 
ஷசகால்ல? மேரங்களுக்கு மேட்டும ஷசகால்லசிக்ஷககாண்மட இருப்பன். அமமேகா அடிக்கசிறதுக்கு 
பபிரமஷபடுத்தகால்மபகாதும ஓடிப்மபகாய் ஷககாய்யகாமேரத்தசில ஏறசியபிருப்பன் எப்பபிடியகாவைது 
இறங்கசிவைருவைதகாமன அப்ப பகார எண்டு அமமேகா ஷசகால்லசிக்ஷககாண்டு மபகாவைகா நகான் ஷககாய்யகா 
மேரத்துக்கு அமமேகாவவைபற்றசி ஷபகாய்ஷயல்லகாம ஷசகால்லுவைன். பபின்னகால இருக்கசிற 
ஜயனகாருக்கு மநரத்தசிவவைப்பன் அமமேகா கட்டகாயம இந்த வைருஷம வைபில்லூண்டி 
பபிள்வளயகார தசிருவைபிழகாவுக்கு முதல் ஷசத்துப்மபகாயபிரமவைணும. அப்பத்தகான் எங்கட 
தசிருவைபிழகாவுக்கு என்வன வைபிரதமபபிடிக்க ஷசகால்லமேகாட்டகா, மூலஸதகானத்துக்கு முன்னகால 
இருத்தசி ஷதற்வப மபகாமடக்க சப்பகாணைம ஷககாட்டு எண்டு துவடயபில நுள்ளமேகாட்டகா, 
பபிமறமேக்ககா வைவீட்டுக்கு வைபிவளயகாடப்மபகாகலகாம கடவுமள. பபிறகு அமத மேகாதசிரி அமமேகா 
மககாயபிலுக்கு மபகாமகக்க வைபிழுந்தசிட்டகா முகஷமேல்லகாம ககாயம எல்லகாம என்னல வைந்தது 
நகான் அழுதுஷககாண்டு அடிவைளவுக்க ஓடிப்மபகாய் ஜயகானமர நகான் மூண்டுதரம 
துப்பபிறன் மநரத்தசிவய மேறந்தசிடு எண்டு ஷகஞ்சசினனகான். நகான் மநரத்தசிவவைச்சதகாலதகான் நவீங்க
வைபிழுந்தனனங்க எண்டு அமமேகாட்ட ஷசகால்லுவைமமேகா? அதுக்கும அமமேகா அடிச்சசிட்டகா. பபிறகு 
மவைப்பமேரத்தசில கட்டியபிருக்கசிற ஊஞ்சலசில ஆடி ஆடி நகாவைல்மேரத்துக்கு 
ஷசகான்னனகான். கவத மகட்பவைரகவளவைபிட கவத ஷசகால்லசிக்குத்தகான் அதசில் இன்பம அதசிகம. 
இப்படிமய கவதமகட்டும கவதஷசகால்லசியும வைகாழ்ந்த ககாலம எமேக்கு ஷதரியகாமேமல ஷமேல்ல 
ஷமேல்ல நழுவைபிய எதசிரபகாரகாத இரஷவைகான்றசில் வைவீட்வடயும மேரங்கவளயும 
தனனமயவைபிட்டுவைபிட்டு ஷவைளனமயறசிய ஷபகாழுதும கவத ஷசகால்ல ஆருமேசில்லகாமேல் இந்த வைவீடும 
மேரங்களும எங்கவள மதடித்தவைபித்தசிருக்கும. அவவைகள் இப்பவும ககாயப்பட்ட உடமலகாடும, 
மேனமதகாடும வையது முதசிரந்தபடி என்வனமய பகாரத்து ஷககாண்டிருந்தன. அவவைகளனன் 
குரல்கள் மேகாறமேல் மேசிகுதசி கவதவய ஷசகால் ஷசகால் என மகட்டு 
அவைதசிப்படுத்தசிக்ஷககாண்டிருந்தன. .எவதச்ஷசகால்வைது எதசிலசிருந்து ஆரமபபிப்பது என்வர 
அமமேகாவவை உங்கவள எல்லகாவைற்வறயும தனனயகாக வைபிட்டு வைபிட்டு மபகான கவதவயயகா? 
ஜமரகாப்பகா ஷதருஷவைல்லகாம அகதசியகாக அவலந்வதயகா? எச்சசில் மககாப்வபகவளயும, 
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அவைரகளனன் மேலசலகூடங்கவள கழுவைபி கழுவைபி அழுத கவதவயயகா எவதச்ஷசகால்ல? எங்கு 
ஷதகாடங்கசி எங்கு முடிக்க? அந்த பத்துவைருடக்கவதவய எப்படி ஷசகால்லசி முடிப்பன்? 
இழப்வபயும துயரங்கவளயும எங்மகயகாவைது ஒரு மூவலயபில் குவைபித்துவைபிடமவைண்டும 
என்று எத்தவன நகாளகாய் ககாத்தசிருந்தனகான்

மவைஷறன்ன ஷசகால்மவைன் ஷசகால்வைதற்கு எவ்வைளமவைகா இருக்கசிறது. எல்லகாமமே ஷவைளனச்சத்தசில் 
நடந்து இருட்டில் மேவறந்த கவதகள் இல்வல அத்தவனயும நசிஜங்கள் இருவள ககாட்டி 
ஷவைளனச்சத்தசில்தகாமன வைகாழ்கசின்றவீரகள் என்றகாரகள் சகாத்தகான்கள். இல்வல என்று மேனம 
ஷசகான்னகாலும ஓம எண்டுதகான் தவல தன்பகாட்டில் ஆட்டியது. இல்வல என்று 
ஷசகான்னவைரகளனன் இரத்தத்வத மேண் உறசிஞ்சசி சசிவைப்பகானது. ஷவைளனமய எறசிவைதற்கு 
ஷபருமூச்வச தவைபிர மவைறு எதுவும இல்லகாத நகாஷளகான்றசில் கவதமகட்ட மேரங்கவளயும 
படிகவளயும வைபிட்டுவைபிட்டு வைவீட்டுக்கும மேண்ணுக்கும புறமுதுகு ககாட்டியபடி ஷவைளனமயறசிய 
இரத்தமமதகாய்ந்த பல ககால்கமளகாடு மசரந்து நடந்த ககால்கள் ஏழு மேவல தகாண்டி, ,ஏழுகடல்
தகாண்டி தப்பபிவைபிட்மடகாம என்ற நசிவனப்பு எழுந்தஷபகாழுது மபய்கள் உலகாவும இன்ஷனகாரு 
மதசத்தசில் வைபிழுந்துகசிடந்மதன்.

(3)

என்வன மேமீட்க குதசிவர குளமஷபகாலசி ஒலசிக்க எந்த இளவைரசனும வைரமவை இல்வல. 
சகாபத்தகால் எல்லகாவைற்வறயும மேறந்த துஷ்யந்தன்மபகால் ரவைபி மவைவலநகாட்கவளயும ஷடகாச் 
மேகாரக்வகயும மேட்டும கணைக்கு பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகார நகானும சகுந்தவலவயப்மபகால் 
ஏதகாவைது நசிவனவைபிருக்ககா என்று புலமபபியபடி சந்தசிக்கும அத்தவன இவலயுதசிரந்த 
மேரங்கமளகாடு மேனவத பகசிரந்து குளனரில் வைபிவறக்கும பகாதங்கள்மபகால் மேனதும 
மேரத்துமபகாகும. ஆனகாலும இழுத்து இழுத்து நடந்மதன் எங்ககாயவைது எங்மகயகாவைது ஒரு 
நதசியபின் கவரகசிவடக்கும என்ற நமபபிக்வகமயகாடு.

அகதசிவைகாழ்க்வக என்வைவீட்டுக்கு பபின்புறத்தசில் யகாருக்கும ஷதரியகாத ஆற்வறத்தகான் 
ஓடவைபிட்டது. மபகாரக்ககாலத்து பகாழவடந்தவைவீடும;, சசிறுவையதசில் அக்ககாவுக்கு அளவைபில்லகாத 
சட்வடவயதந்தகாமல அழுது அடமபபிடிக்கும எனக்கு முகம அறசியகாத ஷவைள்வளயரகளனன் 
பவழய உவடகளும, மேணைபி அடிக்குமஷபகாழுது வைரிவசயகாக பபிச்வசக்கு நசிற்பதுமபகால் நசின்று 
வைகாங்கும உணைவும அந்த ஆற்றசின் நவீவர அதசிகப்படுத்தசியது. ஏமதகா இவைரகளனன் எச்சசில் 
பகாத்தசிரம கழுவுவைதற்கும குப்வபகவள துப்பரவு ஷசய்வைதற்ககாகவும சகாபமஷபற்று 
பபிறந்தவைள்மபகால் என்வன சபபித்த மேந்தசிரவைகாதசியும மேந்தசிரக்மககாவல ஷதகாவலத்துவைபிட்டு 
மதடிக்ஷககாண்டிருக்கசின்றகான். நகானும சகாபவைபிமமேகாசனம ஷபறுவைதற்ககாய் அந்த மேந்தசிரவைகாதசிவய
மதடிக்ஷககாண்மட இருக்கசிறன். என் எல்லகாக் கனவுகளும, அந்த நசிலகாக்ககால நசிவனவுகளும 
இந்த கடல் தகாண்டிய பயணைத்தசில் புவதந்து மபகாய்வைபிடுஷமேன நகான் நசிவனத்மத 
பகாரக்கவைபில்வல. அவவைகவள நகான் எங்குமபகாய் மதடுமவைன்.? இப்படித்தகான் எல்லகாரும 
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எவதயகாவைது ஷதகாவலத்துவைபிட்டு மதடிக்ஷககாண்மட இருக்கசிறகாரகள். மதடல் ஒரு முடிவைபிலசி.

ஷதகாவலந்த அத்தவனயும கசிவடத்துவைபிட்டகால். என்வர அமமேகாவைபின் வைபிரமலகாடு கவடசசிமநரம
மேட்டும இருந்த எழுத்து மமேகாதசிரம இப்ப என்வர வைபிரலசில அவத தடவும மபகாஷதல்லகாம 
சசின்ன வையதசில படித்த அலகாவுதவீன் கவததகான் நசிவனவைபில்வைரும அதசில வைகாறமேகாதசிரி ஒரு 
பூதமவைந்து என்ன மவைண்டும எண்டு மகட்டகா எல்லகாவைற்வறயும என்வர அமமேகாமவைகாடு 
வைகாழ்ந்த அந்த சசின்னப்பருவைம, யகாழ்மதவைபிமபகால் நவீண்டு ஷககாண்மட மபகாகும என்வர குஞ்சு 
அமமேகான்வர அந்த அழககான வைவீடு;, சசின்ன மேவழக்கும நசிவறந்து வைழசியும அந்த 
சசின்னக்கசிணைறு, மேவழக்ககாலம வைந்துவைபிட்டகால் சகாமேசிநகாதனனடம ஷககாப்பபி தகாள்கவள கசிழசித்து 
நகானும அக்ககாவும ககால்கவள ககீறசி ஷககாடுத்துவைபிடுமவைகாம எனக்கு பபிடித்த சசிவைப்பு நசிறத்தசிலும
அக்ககாவுக்பபிடித்த பச்வச நசிறத்தசிலும மேசிதசியடி கட்வட வைந்துவைபிடும. அவதமபகாட்டபடி 
முற்றத்தசில் ஓடும ஷவைள்ளஷமேல்லகாம நடந்துதசிரிவைம பபிறகு இரவைபில ககால்; 
கடிக்கத்ஷதகாடங்கசிவைபிடும அதற்கும சகாமேசிநகாதன்தகான் மவைப்பமஷககாட்வட புவகமபகாட்டு 
அக்ககாவவையும என்வனயும கதசிவரயபில இருத்தசிவைபிட்டு புவகககாட்டுவைகார. 
எவதமவைண்டகாஷமேன்று ஷசகால்ல முடியும? எல்லகா நசிவனவுகவளயும என்னுள் சுமேந்தபடி 
பனனபடரந்த பகாவதஷயல்லகாம நடந்து நடந்து பகாவதகள் நவீண்டமத தவைபிர என் நசிவனவுகள் 
வைபிழுந்து கசிடக்கும எந்த இடத்வதயும பகாரக்க முடியகாமேல் எல்லகா பகாவதகளும 
மூடப்பட்டுக்கசிடந்தன. என் அமமேகாவைபின் உடவல எரித்த அந்த இடம, என் நசிவனவுகவள 
தன்னுள் புவதத்து ஷபருமூச்வச வைபிட்டு பபின் நசிவனவுகள் மேங்க மேங்க வைபிழசித்து வைபிழசித்து 
என்வன மதடிய வைபிழசிகள் நசிரந்தரமேகாக மூடிய அந்த கவடசசி அவறவய பகாரக்கும அந்த 
நசிமேசிடங்களுக்ககாக உயபிரவைகாழலகாம என்ற என் வைலசிகவள எந்த கவைபிஞ்சகானகாலும 
கவைபிவைடிக்கமுடியகாத வைலசிகள் அவவை..

வைவீடு ஷசல்லல் நசிவனத்மத இரகாத நகாஷளகான்றசில் நடந்து முடிந்துவைபிட்டது. இனன பகாரப்மபனகா 
என்று ஏங்கசிய அத்தவனயும பகாரக்கமபகாகசின்மறன் என்ற நசிவனப்பு அப்மபகாது மேனவத 
நசிவறத்து மேகசிழ்வவை தந்தகாலும நகாடு கடத்தல் அதுவும ரவைபி இல்லகாத 
ஷபகாழுஷதகான்றசில் நடந்மதறசியது அழமுடியகாத அதசிரச்சசியகாக இருந்தது. நகானும 
பபிள்வளகளும என்ன ஷசய்யப்மபகாகசின்மறகாம ? என்ற மகள்வைபி மேட்டும நவீண்டு 
ஷககாண்மடமபகானது. ஆனகால் ஷதருக்கள் மேட்டும சுருங்கசி சசிறுத்துமபகாய் கசிடந்தன. 
முன்ஷபல்லகாம ஷபகாண்ட் ரீயுட்டரிக்கும, றசிமேமககாலுக்கும வசக்கசிளனல் மபகாகும ஷபகாழுது 
ஏமதகா நவீண்ட தூரம மபகாவைதுமபகால் இருக்கும. ஷசந்தசில் மேகாஸரர ஷபகாருளகாதகார வைகாகுப்பு 
எடுக்க முதல் மபகாய் மசரமவைண்;டும எண்டு எப்படி அவைசரமேகா மபகானகாலும பபிந்தசிவைபிடும. 
நகான் வைகுப்புக்கு வைந்தகாப்பபிறகுதகான் நவீர வைருவைவீரகாக்கும எண்டு ஷசகால்லசி அவைரும 
கவளச்சுமபகாய்வைபிடுவைகார. ஆனகா இப்மபகா பஸ நசிவலயத்தசிலசிருந்து எங்கட மரகாட்டுக்கு வைர 
ஜந்து நசிமேசிடம மபகாதுமமபகால் இருந்தது.எல்லகாமமே ஒரு குச்சு ஒழுங்வகமபகால் இருந்தது.

(4)
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எங்கு பகாரத்தகாலும பச்வச மேயம இதுதகான் எங்கள் ஊரின் நசிறமமேகா என நசிவனக்கவவைத்தது.
பச்வச வைகாகனம, பச்வச உவட, பச்வச ஷதகாப்பபி பச்வச நசிறத்வத என்வன அறசியகாமேல் 
மேனம ஷவைறுக்கத்ஷதகாடங்கசியது . ஏமதகா ஒரு அன்னனய நகாட்டுக்குள் நடப்பதுமபகால் மேனம 
படபடத்தது. பபிள்வளகள் ஏதும அறசியகாது சசிரிப்மபகாடு எல்லகாவைற்வறயும ரசசித்தகாரகள். பச்வச
ஷதகாப்பபிக்குள் மேவறந்து கசிடக்கும அந்தக்கண்கவள மநருக்கு மநரகாக பகாரப்பவத தவைபிரத்தபடி 
நகரவைது சசிறுவையதசில் வைபிவளயகாடிய கசிளனத்தட்வடத்தகான் நசிவனவுபடுத்தசியது. கசிளன 
கவடப்பபிள்வளயகார மககாவைபில் ஒலசிஷபருக்கசியபிலசிருந்துவைரும எம.ஜசியகாரின் பகாட்வட முனு 
முனுத்தபடி எங்கவள கவைனனக்ககாதுமபகால் நசிற்பகார. நகாங்களும கசிளனயபின்ர கண்கவளமய 
பகாரத்தபடி ஷமேல்ல அடுத்த மககாட்டுக்குள் தகாவுமவைகாம அப்ப பகாரத்து முதுகசில் ஒரு 
அடிவைபிழும கசிளனயகாக அடிக்கடி ரஞ்சன்தகான் வைருவைகான். அந்த வைலசிமேகாறமுதல் தசிருமபவும 
வைபிட்ட இடத்வதபபிடிக்க முயற்சசி ஷசய்மவைகாம. சசிறுவையது வைபிவளயகாட்டுக்கள் 
வைகாழ்க்வகமயகாடு ஒத்துநடந்தபடி இருப்பவத நசிவனக்க ஆச்சரியமேகாக இருந்தது. மஜரமேனனல் 
ரஞ்சவனவய சந்தசித்தஷபகாழுது அவைனும இப்படித்தகான் ஷசகான்னகான் ஒரு நகாள் அதசிககாவல 
எல்மலகாவரயும சந்தசி ககாமபுக்குவைருமபடி ஒலசிஷபருக்கசியபில் அவழத்துவைபிட்டு வைரிவசயகாக 
நசிற்கவவைத்து கண்வணைகட்டிவைபிட்டு இழுத்து ஷசல்லுமமபகாது எவைடம எவைடம புளனயடி 
புளனயடி வைபிவளயகாட்டு நசிவனவைபில்வைந்து அந்த நசிவலயபிலுமதகான் சசிரித்து அதற்கும 
அடிவைகாங்கசியதகாக ஷசகால்லசிசசிரித்தகான்.

எனது வைவீடு என் பபிள்வளகள் நசித்தசிவரஷககாள்ளுமவைவர வைகாய்ஓயகாது ஷசகால்லசி ஷசகால்லசி 
மேகசிழ்ந்த என்வர அமமேகான்ரவைவீடு தன் முகம இழந்து நசின்ற ககாட்சசிவயக்கண்ட பபிள்வளகள் 
ஏமேகாற்றத்மதகாடு என்வன பகாரத்தகாரகள். என்னகால் அழமேட்டுமதகான் முடிந்தது. 
இடிபகாடுகளுக்கசிவடயபிலும, பத்வதகளுக்கசிவடயபிலும சசிக்குண்டு கசிடக்கும என்வர 
அமமேகான்ர வைவீடும என்வன பரிதகாபமேகாக பகாரத்தது. சசிலமநரம வைவீட்டுக்கும என்வன 
அவடயகாளம ஷதரிமயல்வலமயகா? இல்வலமய சந்தசியபில வைகாசுகசி கண்டிட்டு நகான் 
அப்பபிடிமய இருக்கசிறன் எண்டுதகாமன ஷசகான்னவைள். வைவீடு என்மனகாடு கவதத்தது. அதன் குரல்
மேட்டும மேகாறமேல் அப்படிமய இருந்தது. வைவீட்டிடம மகட்பதற்கு நசிவறய கவதகள் இருந்தன 
என்வர அமமேகாவவை பற்றசின கவதகள் நசிவறந்துமபகாய் கசிடந்தன. இவவைகளுக்குள்ள இருந்து 
இந்த வைவீட்வட எப்படி ஷவைளனயபில எடுக்கப்மபகாகசிறன்? முன்பும இப்படித்தகான் சசிரித்த 
முகங்கமளகாடு இருந்த எங்கட ஷதரு வைவீடுகளனன் மமேல் மேரணைநசிழல்கள் படரும நசிவல 
வைந்தமபகாது உயபிரகவள பபிடித்தபடி சவமேத்த உணைவு ஆறுமுன் தசிறந்த கதவுகவள 
மூடமேறந்து ஓடிமனகாம எமமுதுகளனன் பபின் அன்னனய ஷமேகாழசிகளனன் கூக்குரலும எம 
ஷமேகாழசிகளனன் அலறலும மகட்டபடி இருந்தது வைபிவரவைகாக ஓடிமனகாம. துயரஷபருகசி 
ஷநருப்ஷபகான்று மேனதசினுள் எழ ஒரு கணைம மூச்சு வைகாங்க முகங்கவள தசிருப்பபிய ஷபகாழுது 
ஓலம எழுமபபிய குரல்கமளகாடு கருமபுவகயும மசரந்து பரவைபின அக்ககாட்சசி கண்களனல் 
இப்பவும வைபிரிந்துஷககாண்மட மபகானது. பபின் ஒரு நகாள் வைவீட்டுக்கு தசிருமபபிய ஷபகாழுது 
வைவீட்வடப்பகாரத்து அமமேகா அழுத அழுவக. எல்லகா நசிவனவுகளும அமபுலசிமேகாமேகாவைபில் வைகாசசித்த
சசிந்து பகாத்கவதயபில்வைந்த முதுவகவைபிட்டு இறங்ககாத கசிழவைன் மேகாதசிரி எல்லகாம ………..
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நகாலுபக்கமும மேதசில்களும மவைலசிகளும உவடத்தும ஷவைட்டியும வைபிழுந்து கசிடந்தன. 
ரகாகசினனவைவீடும, லலசிதகாவைவீடும, பபின்வைவீட்டு கமேலரகாணைபிவைவீடும ஒமர வைளவுக்குள் இருப்பதுமபகால் 
எந்த வைளவுக்கும எல்வலயும இல்வல. ஷபகாட்டுக்களும இல்வல. முன்ஷபல்லகாம 
மவைலசிக்கு ஷபகாட்டுவவைப்பது ஒரு உறவுப்பகாலமமபகால இருந்தது. எங்கட வைவீட்டு ஷபகாட்டகால் 
புகுந்து ரகாகசினனவைவீட்டுக்குமபகாய் பபிறகு ரகாகசினனவைவீட்டு ஷபகாட்டகால்மபகானகால் பபின்வைவீட்டு ரகாணைபி 
அக்ககாவைவீட்டுக்குமபகாய் ஆஸபத்தசிரி மரகாட்டுக்கு மபகாயபிடலகாம. ஆரு மபகானகாலும ஆரது 
எண்டு மகட்பபினம ஷபயர ஷசகால்லமவை மதவவையபில்வல அது நகான் எண்டகால் ககாணும 
அமமேகாவும ஆ பரமமேஸவைரிமய எண்டு மகட்பகா நகாங்களும பலவககட்வடவய பபிள்வள 
எண்டு தூக்கசிக்ஷககாண்டு ஷபகாட்டுக்குள்ளகாவலமய மபகாய்வைருவைம. இரவு படுக்கப்மபகாவைதற்கு 
முதல் சரியகா எட்டுமேணைபிக்கு ரகாகசினன, கமேலகா, நகாளகாயபினன, சகீனன அக்ககா நகான் எல்லகாரும 
அந்தப்படியபில ஷபகான்னுக்மககானுக்ககாக ககாத்தசிருப்பம. ஷபயவரப்மபகாலமவை வைபித்தசியமேகான 
மேனனதர. தன்வர படத்துக்கு சசிதமபரத்தம பூவவைத்து குற்றகாயபினவைகார எண்ட மதவைரத்வத 
பகாடுவைகார. இரவு எங்களுக்கு கவதஷசகால்லசி அவைரதகான். எப்பபகாரத்தகாலும 
ஆவனக்மககாட்வடக்கு வைபில்லுவைண்டில் பூட்டி நல்ஷலண்வணை வைகாங்கமபகாற கவதவயத்தகான் 
மேகாற்றசி மேகாற்றசி ஷசகால்லுவைகார. அப்பஷவைல்லகாம ஆவனக்மககாட்வடக்கு மபகாய்வைர இரண்டு 
நகாள் பபிடிக்குமேகாம

(5)

ஏன் ஷபகான்னுக்மககான் நகாங்கள் அத்தகானனன்ட ககாரில மேகானனப்பகாய்க்கு மபகாமகக்க 
ஆவனக்மககாட்வட டக்ஷகண்டு வைருகசிது எண்டு மகட்டகா இப்பமேகாதசிரி மறகாட்மட அப்ப 
இருந்தது சரி என்னத்தசில வைபிட்டனகான் சரியகா பன்னனரண்டு மேணைபிக்கு சலங்வக சத்தத்மதகாட 
மமேகாகசினன பபிசகாசு வைருமே.; இப்ப அக்ககா நகான் ரகாகசினன கமேலகா எல்லகாரும ஷநருக்கசி இருப்பம. 
நகான் உடன மவைட்டிவய களற்றசி தவலப்பகாவக கட்டினகா மமேகாகசினன பபிசகாசு மேவறஞ்சசிடும 
எண்டு ஷசகால்லசி முடிப்பகார .நகாங்க ஷவைட்கத்தசில சட்வடயகால முகத்வத 
முடுவைம. எத்தவன தரம மகட்டகாலும பயமதரும அலுக்ககாத கவத அது. ஆனகா கவத 
முடிய அமமேகாவவை பபின் வலயபிற்வறமபகாட்டிட்டு ஷபகாட்டுக்குகசிட்ட வைகாங்மககா எண்டு அழுது 
ஷககாண்டு நசிற்பம. மறகாட்டகால மபகாற மவைவலயுமே இல்வல. அதுமவை பபிறகு 
ஆமேசிக்கு பபிடிபடகாமேல் தசிரியபிறதுக்கும நல்ல வைபிஷயமேகா இருந்தது. அடிவைளவு மவைலசி 
அவடக்கசிற நகாஷளல்லகாம ரகாகசினனயபின்ர அமமேகா மவைலசிஅவடக்கசிற தசிருநகாவுக்கரமசகாமட 
மசரந்து கதசியகாவல ஷககாஞ்சம ஷககாஞசமேகா எங்கட வைளவுக்க வவைப்பகா அப்ப அக்ககாவும 
நகானும அமமேகாட்ட ஓடிப்மபகாய் ஷசகால்லுவைம. அமமேகா ஷசகான்னவை மேமகஷ்மபகாமகக்க 
ஷககாண்டகா மபகாகப்மபகாறகா. இப்ப வைவீட்வட வைபித்துப்மபகாட்டு ரகாகசினனவைவீடு கனடகாவுக்கு 
மபகாயபிட்டினம. அமுதக்ககாபபிரகான்ஸசுக்குமபகாயபிட்டகா. கமேலரகாணைபிவைவீடு எங்க மபகாயபிருப்பபினம.?
அவவையபின்ர கசிணைத்துக்கட்டு ஷவைறுவமேயகாக கசிடந்தது. எல்லகா முகங்கவளயும அந்தந்த 
இடத்தசில் நசிற்கவவைத்து பகாரக்க சசிரிப்புத்தகான் வைந்தது. முன்பு சரியகா ஏழுமேணைபிக்கு 
பபிறந்தநகாள் வைகாழ்த்து ஷதகாடங்க மபகாடுற மறடிமயகா இரவைபின்மேடியபில் மேட்டும 
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பகாடிக்ஷககாண்மட இருக்கும. ஷபகாங்கும பூமபுனல் ஷதகாடங்க நகாங்களும வைவீட்டுக்கும 
கசிணைற்றடிக்குமேகாய் ஓடத்ஷதகாடங்குவைம. நகாங்கள் குளனக்கசிறவதயும, முகம கழுவுறவதயும 
பகாரக்கசிறதுக்ககாக இந்தக்கசிணைற்றுகட்டில ஏறசிநசிற்கசிற கண்ணைன், முகுந்தன் ஆவரயும 
ககாணைமவை இல்வல எந்த ஜமரகாப்பகாஷதருஷவைல்லகாம அகதசியகாய் அவலகசிறகாரகமளகா? 
ரகாகசினனவைவீட்டிலும புதுமுகங்கள் எல்லகா உறவுகளும ஷதகாவலந்தசிருந்த ஊரில் 
நசிழவலக்கண்டகால் கூட பயமேகாக இருந்தது. ஆனகால் ஒழுங்வகக்குள்ள தனந்தசிரவனம, 
வைகாசுகசிவயயும கண்டவுடன் சந்மதகாஷமேகாக இருந்தது. தமனந்தசிரன் எல்லகாவைற்றகாலும 
மேகாறசியபிருந்தகாலும குதசிக்ககால் நசிலத்தசில் படகாமேல் இப்பவும ஷதகாங்கசி ஷதகாங்கசி 
நடந்துதசிரிவைவத பகாரக்கும ஷபகாழுஷதல்லகாம சசின்ன வையது நசிவனவுகள்எல்லகா இடங்களனலும
வைபிவதத்துமபகாய் கசிடந்தன. எத்தவன நசிவனவுகள் எவ்வைளவு சந்மதகாஷம நசிவறந்த 
வைகாழ்க்வக அது. எல்லகாத்வதயும இழந்துவைபிட்மடகாமேகா அல்லது ஷதகாவலத்துவைபிட்டு 
மதடித்தசிரிகசின்மறகாமேகா? ரகாகசினன வைவீட்டில் புதுக்குழந்வதகள் நகாங்கள் வைபிவளயகாடித்தசிரிந்த 
அமத இடத்தசில் பபிமளன்மககாடு ககீறசி வறட்மடகா எண்டு மகட்க என்னுவடய பபிள்வளகள் 
முள்ளன (அவுட்) எண்டகாரகள்.

வைகாழ்க்வகயபில் பல பக்கங்கவள கவறயகான் அரித்துவைபிட்டிருந்தது ஆனகாலும அவைற்வற 
எடுத்து தூசசிதட்டி பகாரக்க மேனம தூண்டிக்ஷககாண்மட இருந்தது. அடிவைளவைபில் மபகாய் 
நசின்றகால் பண்வணை பகாலத்தசில் வைகாகனங்கள் மபகாகும ஷபகாழுது ஒரு சத்தம மகட்கும 
அமமேகாமவைகாடு படுத்தசிருந்து எத்தவன வைகாகனம மபகானது எண்டு எண்ணைபியபடிமய நசித்தசிவர 
ஆகசிவைபிடுமவைன். அந்த சத்தத்வத இப்ப இரவைபில மகட்க பயமேகாக இருந்தது.. ஷவைளனநகாட்டில் 
பத்துமேணைபிக்கு பபிறகு வைவீடுகளுக்குள் நடந்தகாமல ககீழ் வைவீட்டுக்கு இவடஞ்சல்வைந்துவைபிடும 
எண்ட பயத்தசில் முயல்மேகாதசிரி பூவனமேகாதசிரி நடக்குமஷபகாழுஷதல்லகாம இரவைபிரவைகாக 
கவடப்பபிள்வளயகார மககாவைபில் தசிருவைபிழகாவைபில் சங்கர ஜயரின் பபிள்வளகள் மேருதமேவல 
மேகாமேணைபிமய முருவகயகா, யகாருக்ககாக இது யகாருக்ககாக எண்டும பகாடிறது யகாழ்ப்பகாணைம 
முழுக்க மகட்கும. இந்தசிரகா, கலகா பபிமறமேக்ககா எல்லகாரும இப்ப பபிள்வளயகார மககாவைபில் 
படியபில இருந்து நகாடியபில வகவய ஊண்டிக்ஷககாண்டு மகட்டுக்ஷககாண்டு இருப்பபினம. சசிக் 
இந்த ஜயகா என்வன வைபிடமேகாட்டகார எண்டு கவைவலப்பட்டுக்ஷககாண்டு படுத்தசிருக்க 
வைபிடிஞ்சசிடும. தசிருவைபிழகா இல்லகாத நகாளனல ஆடிக்ககாத்துக்கு கற்குளத்தசில வைபிண்கட்டி 
மபகாட்டிக்கு பறக்கவைபிடுற எட்டுமுள பட்டம, பகாமபு பட்டங்களனன்ற வைபிண்சத்தம மகட்டபடி 
இருக்கும ஒண்டுமமே இல்லகாட்டி ஆட்டுக்ககாற மககாபலும சமறகாவும சவுந்தரரகாஜன், சுசசிலகா 
மேகாதசிரி மேகாறசி மேகாறசி பகாட்டு பகாடுவைபினம இவவைகவள மகட்டபடிதகான் அந்த ஷதருமவை நசித்தசிவர
ஷககாள்ளும. ஷககாட்டடி நமேச்சசிவைகாய பள்ளனக்கூடத்தசில மேணைபிச்சத்தம, மதவைகாரம பகாடுறசத்தம, 
பகாண்வைருகசிது பகாண்வைருகசிது எண்டு குழந்வதகளும ககாகங்களும கத்தசி கவரயும எந்த 
சத்தத்வதயும ககாணைமவை இல்வல. எல்லகா குழந்வதகளனன் சங்ககீத குரல்கஷளல்லகாம 
எங்மகமயகா ஷதகாவலந்துமபகாயபிருந்தன ஷவைறுவமே எங்கு பகாரத்தகாலும ஷவைறுவமேயும 
தூமரகாகமும.பரந்து மபகாய்கசிடந்தன. மேனனதரகள் மேட்டுமேகா எங்களுக்கு தூமரகாகம 
ஷசய்கசிறகாரகள். நகாங்கள் நமபபியபிருந்த வைபில்லூண்டி பபிள்வளயகாரும, ஜயகானரும, வவைரவைரும,
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நல்லூர முருகனும மசரந்து தூமரகாகம ஷசய்துவைபிட்டகாரகள். கடிதம எழுதுமமபகாது 
கூட ஊசசிமேயம பபிள்வளயகார துவணை எண்டு எல்லகாவைற்றுக்கும அவைரகள்தகான் 
துவணைஷயண்டு நமபபியபிருந்மதகாம எல்லகாரும மசகாந்து நமபபிக்வக தூமரகாகம 
ஷசய்துவைபிட்டகாரகள். எங்மகயகாவைது ஒரு மூவலயபில் மபகாயபிருந்து அழமவைண்டுமமபகால் 
இருந்தது. எந்த மூவலவய பகாரத்தகாலும ஏமதகாஒரு நசிவனவு அல்லது ஏமதகா ஒரு குரல் 
மகள்வைபி மகட்டபடிமய இருந்தது. வறட்மடகா பபிள்வளகள் வைபிவளயகாடிபடிமய இருந்தகாரகள்.

(6)

எப்மபகாதும என் கனவுகவள ஏதகாவைது ஒரு துப்பகாக்கசி சத்தம கவலத்தபடிமய இருக்கும. 
சத்தத்வத மகட்டவுடன் ஷநஞ்சு படபடத்தது. ஜமயகா என்வர பபிள்வளகள் எண்டபடி 
ஓடிமனன் பக்கத்து வைவீட்;டு முற்றத்தசில் ஒரு குழந்வதகவளயும ககாணைவைபில்வல. 
இவைரகள் மேட்டும ககீமழ கசிடந்த குருவைபிவய பகாரத்தபடி இருந்தகாரகள். எனக்கு என்ன 
ஷசய்வைது எண்மட ஷதரியவைபில்வல. என்வனக்கண்டவுடன் அவைரகள் அழத்ஷதகாடங்கசி 
வைபிட்டகாரகள். அமமேகா அமமேகா அந்த மேகாமேகா அவைரதகான் அமமேகா இந்த மபகாகவல ( பறவவை) 
சுட்டவைர. எனக்கு எரிச்சலகாக இருந்தது. இவைவன என்ர பபிள்வளகள் மேகாமேகா எண்டு 
நசிவனக்குதுகமள. கடவுமள இவைரகவளப்பற்றசி எதுவும அறசியகாத இந்தக்குழந்வதகளுக்கு 
எப்படி ஷசகால்லுவைன்? எந்த ஷமேகாழசியபில் ஷசகால்லசி வைபிளங்கப்படுத்துவைன்? இரவுமுழுவைதும 
பபிள்வளகள் அந்தக்குருவைபிவயப்பற்றசிமய கவதத்தபடி இருந்தகாரகள். அது இன்ஷனகாரு 
குருவைபிமயகாட மசரந்து எங்கட மேகாமேரத்தசில வைவீடு கட்டிக்ஷககாண்டிருந்ததகாக சங்ககீத 
ஷசகால்லசிக்ஷககாண்மட இருந்தகாள். பகாவைம அது ஒவ்ஷவைகாரு தடியகாய் ஷககாண்டுவைந்;தது நகானும
பகாரத்தனகான் எண்டு சுமேசி ஷசகால்மலக்க அவைளனன்ர கண்கள் கலங்கசியபிருந்தன. வைபிடிந்ததும 
ஒண்டுமமே நடக்ககாததுமபகால எங்கட ஷசவ்வைபிளனன மேரத்தசில ஓவலபபிடிங்கசி நகாக்கு 
வைழசித்துக்ஷககாண்டிருந்தகான். இவைன்தகான் ஷபகால்லகாதவைனகா இருக்கமவைணும. ஜயகாவும 
சகாமேசிநகாதனும இந்த மேரங்கவள நடவும வைளகாக்கவும பட்டபகாடு எவ்வைளவு குப்வபகள் சகாணைபி
எண்டு உரமமபகாட்டு பகாரத்து பகாரத்து வைளரத்தவவை. இவைன் ஏமதகா தன்வர முப்பகாட்டன் நட்ட
மேரமமேகாதசிரிஷயல்மலகா நசிவனக்கசிறகான். ஒரு நகாவளக்கு ஒரு ஓவலஷயண்டு பகாரத்தகாலும 
முப்பது ஓவலவய அனனயகாயமேகாக்கசிறகான். மேரத்வத மேட்டுமேல்ல எங்கட எல்லகாம 
தங்களுவடயது எண்டுதகாமன ஷசகால்லசினம இவைன் நகாக்கு வைழசிக்கசிற மேகாதசிரி மேனதசில 
இருக்கசிற அழுக்வகயும வைழசிசசகால் எவ்வைளவு நல்லகா இருக்கும. மேற்றவைன் நகான் பகாரக்கசிற 
மநரஷமேல்லகாம ஷமேல்லசிசகா சசிரிப்பகான். பபிள்வளகமளகாட வகவயக்ககாட்டி வகயக்ககாட்டி 
கவதப்பகான். இந்தப்பபிள்வளகளுக்கு ஷசகான்னகாலும வைபிளங்குதசில்வல. அந்த சனனயன்களுக்கு 
கசிட்ட மபகாகமவைண்டகாம எண்டு ஷசகான்னகாலும மகட்கசிதுகள் இல்வல. அண்வடக்கும 
இப்பபிடித்தகான்; முற்றஷவைளன முனனயப்பரமககாவைபில், நூல்நசிவலயம, நகான்படித்த றசிமேமககால், 
பூங்ககா எண்டு ஒவ்ஷவைகான்றகா ககாட்டிக்ஷககாண்டு வைரும ஷபகாழுது தசிடீஷரன்று எப்படி 
முவளத்து வைந்தகாரகமளகா பச்வச பபிசகாசுகள் எலுமபுமேட்டுமமே உள்ள உடமவப அதுவும 
இல்லகாததுமபகால் வைவளத்தும மேடித்தும பயபிற்சசி ஷசய்து ஷககாண்டிருந்தகாரகள். மேனனதரகளனன் 
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மேறுபக்கத்வத அறசியகாத பபிள்வளகள் எல்லகாவைற்வறயும மவைடிக்வக பகாரக்கமவைண்டும எண்டு
அடமபபிடித்தகாரகள். வைவீட்டுக்குமபகானகாலும ஷதரியகாத மேனனதரகள் எவதயும பகசிரந்து ஷககாள்ள 
பயமேகாக இருந்தது. கடவுமள ரவைபியும இல்லகாமேல் இந்தப்பபிள்வளகமளகாட நகான் என்ன 
ஷசய்யப்மபகாகசிறன்.? இண்வடக்கு எப்பபிடியும இவதப்பற்றசி ரவைபிமயகாட 
கவதக்கமவைணும.

பயமமேட்டுமமே நசிவறந்த வைகாழ்க்வக இது என் வைவீடுதகானகா? எண்ட சந்மதகத்வதயும 
எழுப்பபிக்ஷககாண்டிருந்தது. என்மனகாவடமய எப்பவும வைகாழ்ந்து ஷககாண்டிருக்கும என்வர 
ஷதகாவலந்துமபகான வைவீட்வட நகான் மதடிக்ஷககாண்மட இருந்தன். எல்லகா வைவீட்டின் மூடின 
கதவுகளும என்வன பயப்படுத்தசிக்ஷககாண்மட இருந்தன. ஷவைளனநகாட்டிலும மூடின கதவுகவள
பகாரக்கும ஷபகாழுஷதல்லகாம சசின்னவையதசில் படித்த சுககாதகார புத்தகத்தசில் ககாவல எழுந்தவுடன்
என்ன ஷசய்ய மவைண்டும? என்ற மகள்வைபிக்கு மூடின யன்னல்கவள தசிறந்தபடி முதுககாட்டிய
ஒரு அமமேகாவைபின் படம நசிவனவைபில் வைரும. இப்படித்தகான் எவத பகாரத்தகாலும, மகட்டகாலும 
எல்லகா நசிவனவுகளும ஓடிவைந்து முன்னுக்கு நசிற்கும. எல்லகாத்வதயும மேறக்கமவைணும மேற 
மேற எண்டு மேனம ஷசகான்னகாலும எவத மேறக்கசிறது? இந்த வைவீட்டில என்வர அமமேகாமவைகாடு 
வைகாழ்ந்த வைகாழ்க்வகவயயகா ? அல்லது மஜரமேனனயபில் வைகாழ்ந்த வைகாழ்க்வகவயயகா? எவத 
மேறக்கசிறது எல்லகா நசிவனவுகளும என்வன துண்டு துண்டகாக உவடத்ஷதறசிந்து 
ஷககாண்டிருப்பவத தவைபிர மவைறு எதுவும ஷசய்வைதகாக ஷதரியவைபில்வல. வைகாசுகசிமயகாடு மசகாந்து 
ஷககாட்டடி சந்தசியபிலசிருந்து ஷபகான்னுத்துவர வைவீடுமேட்டும நடந்து ஒவ்ஷவைகாரு வைவீட்வடயும 
பகாரத்தஷபகாழுது இந்த வைவீடுகஷளல்லகாம எத்தவன தவலமுவறகளனன் சசிரித்த முகங்கவள 
மேட்டும பகாரத்து பழக்கப்பட்ட வைவீடுகள். இது எங்கட மேகாமேசிவைவீடு;, இதுவும மேகாமேசிவைவீடு இது 
ஷஜயகாஅண்ணைன் வைவீடு, முன்வைவீட்டு அன்ரி வைவீடு மரகாசகாப்பூவவை பபிச்சகா அடிப்பன் எண்டு கத்தசிற
சுப்பபிரமேணைபி அண்வணையபின்ர குரலும. த பலன்ஸ சகீற் எண்டு இங்வகயும அங்வகயும 
நடக்கசிற மேமீனகாட்சசி ரீயூட்டரி சத்தசிய மூரத்தசி மேகாஸரின் எல்லகா குரல்களும அங்மகமய 
உவறந்து மபகாய் கசிடந்தன.

எந்த மூவலவய பகாரத்தகாலும ஏதகாவைது ஒரு நசிவனவு எழுந்தபடிமய இருந்தன. சந்தசியபில் 
இருக்கும மககாடலசிகந்வதயர வைவீட்டு அத்தசிமேரம முன்புமபகாலமவை அத்தசிக்ககாய்கவள 
மறகாட்ஷடல்லகாம பரப்பபிவைபிட்டிருந்தது. வலடன் ககாமேன்ஸ பனனயனும ககால்மமேசும 
அவைபித்த தண்ணைபி குமளகாறசின் மேணைத்மதகாட ஓடின வைகாயக்ககால் வைறண்டுமபகாய் கசிடந்தது. 
குமளகாறசிவனப்பற்றசி வைபிளங்ககாமேல் ஷககாட்டடி பள்ளனக்கூடம வைபிட்டுவைருமஷபகாழுஷதல்லகாம 
அந்த தண்ணைவீருக்குள் ககால் அவளந்து வைபிவளயகாடமேல் வைவீட்டுக்கு வைருவைமத 
இல்வல. பள்ளனக்கூடத்து மூவலயபில அந்தமேகாமேரம அப்படிமய நசிண்டது. அந்த மேரத்துக்கு 
ககீமழ சசிவைஞரனம ரீச்சர கதசிவரமபகாட்டிருந்து ஷககாண்டு மகள்வைபி மகட்பகா நகாங்கள் 
மேகாமேரத்தசில இருந்து குருவைபிச்வச வைபிழுமேகா எண்டு அண்ணைகாந்து பகாரத்துக்ஷககாண்டிருப்பம. 
இங்கதகான் இதசிலதகான் ஷககாடிவைபிழகாவுக்கு ஷககாடிமயற்றசி பத்துசதத்தசிற்கு ஷககாடிவைகாங்கசி 
சட்வடயபில குத்தசிறதும. அமதகாடமசரத்து அமமேகா சட்வடவய மதகாய்த்தற்கு அழுத 
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அழுவகவயயும இப்ஷபகாழுது நசிவனக்க சசிரிப்புத்தகான் வைந்தது. வைகாசுகசி எனக்கு 
மேமனகாரஞ்சசிதப்பூவவை பபிடிங்கசி வகக்குள்வவைத்தகாள் என்ன பழம ? எண்டு மகட்டகாள் ம 
பகாலப்பழம கண்வணை மூடி பகாலப்பழத்வத நசிவனத்மதன் என்ன ஆச்சரியம அமத மேணைம 
மேணைக்கத்துடங்கசியது. பபிறகு மேகாமபழம இந்த மேமனகாரஞ்சசிதப்பூவவை எப்பவும 
வகக்குள்ளவவைத்தசிருக்கசிற கனககாமபபி, மயகாககாமபபி அவவையபின்ர அண்ணைகா எல்லகாரும எங்க 
வைகாசுகசி இருக்கசினம? அவவை பபிரகான்ஸசசில எண்டு நசிவனக்கசிறன். சகீனனவைகாசகமமறகாட், 
ஆஸபத்தசிரிமறகாட் எண்ட வைபிலகாசம எல்லகாம மேகாறசி பபிரகான்ஸ, மஜரமேன் ,லண்டன் எண்டு 
மேகாறசிப்மபகாய் கசிடந்தது. எல்லகாமமே மேகாறசித்தகான் மபகாய்வைபிட்டது. ஆனகால் எந்த மேகாற்றமும 
இயற்வகயகாக நடக்கவைபில்வல. அடுத்தவைவீட்டில் எது நடந்தகாலும எதுவுமமே நடவைகாதமேகாதசிரி 
ஷமேமௌனமேகாக இருப்பவைரகவள பகாரக்கும மபகாது எரிச்சல் எரிச்சலகாக வைந்தது. மேசிகச்சசிறுமேசியகாக
இருந்தஷபகாழுது மலக்கவுசசில் மவைவலபகாரக்கும மயகாககாமபபியபின் அண்ணைகா ஒரு நகாள் அழுது 
ஷககாண்டு இருந்தகார அப்ஷபகாழுதுதகான் ஷகந்தசி ஷகந்தசி வசக்கசிள்பழகும ககாலம. உங்கட 
அண்ணைகா ஏன் அழுகசிறகார? அண்ணைகாத்துவர ஷசத்துப்மபகாயபிட்டகாரகாம. அவைர உங்கட 
புங்குடுதவீவைபில இருக்கசிற ஷசகாந்தக்ககாரரகா? இல்வல இந்தசியகாவைபில இருக்கசிறவைரகாம. அதுக்மகன்
உங்கட அண்ணைகா அழுகசிறகார? அழுமதகாம யகார ஷசத்தகாலும அழுமதகாம நகாய் ஷசத்தகாலும 
அழுமவைகாம, ககாகம ஷசத்தகாலும பகாவைம எண்டுதகான் ஷசகால்லுவைம. எல்லகாம மேகாறசித்தகான் 
மபகாயபிற்றுது வைகாசுகசி. அவைள் ஏமனகா ஷமேமௌனமேகாக வைகானத்வத பகாரத்தகாள்.

வைரும வைழசியபில் பச்வச பபிசகாசுகளனன் கூட்டம ஷதருவவை மேறசித்து நசின்றது. பபிள்வளகள் 
இப்மபகாது என்வககவள இறுக்கசி பபிடிக்கத்ஷதகாடங்கசிவைபிட்டகாரகள். நகானும வைகாசுகசியபின் வகவய
இறுகபபிடித்மதன். அவைளனன்வக ஈரமேகாகசிக்ஷககாண்டு வைந்தது. எலுமபுக்கூடுகள் 
அடுக்கப்பட்டுக்கசிடந்தது இதசில் தன்வடய கணைவைரினது எதுவைகாக இருக்கும என்று 
தடுமேகாறசிக்ஷககாண்டிருந்த ஷபண்வணைப்பகாரக பகாவைமேகாக இருந்தது. இவவையள் எப்பபிடி 
ஷசத்தசிருப்பபினம. சகாப்பபிட்ட மசகாறு ஷதகாண்வடக்குள்ள இறங்க முதல் இழுத்தசிட்டு 
மபகாய்சுட்டிருப்பகாங்கள், இல்லகாட்டி மபகாயபிற்றுவைகாறன் எண்டு தகானும நமபபி மேவனவைபிவயயும
நமபவவைத்தசிட்டு மபகாமகக்க, வைபிட்டிட்டு மபகான வைவீட்வட பகாரக்க வைமரக்க ஏமதகா ஒன்று 
நடக்மகக்க எல்லகாவைற்வறயும பகாரத்தஷபகாழுது தவல சுற்றசியது. அழுவக 
அழுவக எங்கு பகாரத்தகாலும அழுவக. ஷநஞ்சு படக் படக் என்று அடிக்கும சத்தம 
ஷவைளனயபில் மகட்குமமபகால இருந்தது. சரி மபகாகலகாம எண்டு ஷசகால்லும மேட்டும பயம. 
பபிள்வளகளனன் கண்களனல் சசிரிப்பு மேவறந்து ஷமேல்ல பயம படரத்ஷதகாடங்கசிவைபிட்டது. 
சசிலமவைவளகளனல் மபகாகச்ஷசகால்லசிவைபிட்டு கடவுமள எண்டு நசிவனத்து ஒரு 
அடிவவைப்பதற்கசிவடயபில் தசிருமபவும கூப்பபிடுமமபகாது முன்பு நகானும அக்ககாவும 
துமபபிபபிடிப்பதற்ககாக பகாமஸ மேரத்துக்கு அடியபில பதுங்கசியபிருப்பம. பபிறகு அதசின்ர வைகாலசில 
நூவல ஷமேல்லசிசகா கட்டியபிற்று பறக்கவைபிடுவைம. அதுவும புழுகத்மதகாட பறக்கும. 
ஷககாஞ்சத்தூரம பறக்கவைபிட்டிட்டு தசிருமபவும இழுப்பம. சசில மநரங்களனல வைபிரலசில ஊண்டி 
கடிச்சசிட்டு நூமலகாமடமய பறந்துமபகாயபிடும. அந்த நசிவனவுதகான் வைந்தது. இன்பம மேட்டுமமே 
நசிவறந்து கசிடந்த ஷபருஷவைளனகளனன் ஒவ்ஷவைகாரு துகள்களுக்குள்ளும எத்தவனமயகா கவதகள்
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புவதயுண்டுமபகாய் கசிடந்தன.

தசிருமபவும மேகாமேரத்தசில் குருவைபிகளனன் சத்தம மகட்கத்ஷதகாடங்கசிவைபிட்டது. சங்ககீதகாவுக்கும 
சுமேசிக்கும ஒமர சந்மதகாஷம. அமமேகா அமமேகா அங்க பகாருங்க தசிருமப கூடு கட்டிட்டினம. 
பபிள்வளகளனன் சசிரிப்வபயும கூட்வடயும முவறத்தபடி பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகான். அவைவன 
பகாரக்கும ஷபகாழுஷதல்லகாம ஏமதகா ஒரு பயமும படபடப்பும வைந்துஷககாண்மட இருக்கும. 
யகாமரகாடு இவதப்பற்றசி கவதப்பது. வைகாசுகசி வைவீட்டுக்கு மபகானபபின் பவழயபடி தனனவமே பயம 
ரவைபிமயகாடு கவதக்கமவைண்டும. ஆமேசிக்ககாரரஏன் ஷநடுக எங்கவள மேறசிக்கசினம?, 
எலுமபுகூடுகவள பகாரத்து அவவைஏன் அழுதவவை? நசித்தசிவர ஷககாள்ளும மேட்டும 
மகள்வைபிகவள அடுக்கசியபடிமய இருந்தகாள் சுமேசி அந்தக்குருவைபிகளுக்கு ஷபயரும 
வவைத்துவைபிட்டகாள். அப்பகாட்வட ஷசகால்லசி குருவைபிகளுக்கு சகாப்பகாடு அனுப்ப ஷசகால்லமவைணும 
சங்ககீதகா ஏமதகாமயகாசசித்தபடி இருந்தகாள். அவைளனடம சசின்னதகா ஏமதகா மேகாற்றம ஷதரிந்தது. ; 
எப்ப அமமேகா வைபிடியும? குருவைபிகவள பகாரக்கமவைணும எண்டபடீமய சுமேசி நசித்தசிவர 
ஷககாண்டுவைபிட்டகாள்.

(8

மேரணைம பற்றசிய கற்பவனயும எதசிரபகாரப்பும எவ்வைளவு பயங்கரமேகானது என்பவத அவத 
அனுபவைபித்தவைரகளுக்கு மேட்டுமமே புரியும. ஏமதகா நடக்கப்மபகாகசிறது நடக்கப்மபகாகசிறது எண்டு 
மேனம ஷசகால்லசிக்ஷககாண்மட இருந்தது. சங்ககீதகாவவை பகாரத்மதன் அழுதுஷககாண்டு 
படுத்தசிருந்தகாள். ஏன் குஞ்சு அழுகசிறவீங்க எண்டு மகட்டவுடன் என் ஷநஞ்மசகாடு தன் 
முகத்வத வவைத்து இறுக்கசிகட்டிப்பபிடித்தகாள் அவைளனன் உடமபு நடுங்கசியபடி இருந்தது. 
கடவுமள நகான் என்ன ஷசய்ய ? பயத்வத ஷவைளனக்ககாட்டகாமேல் தடவைபிக்ஷககாண்டிருந்மதன். எப்ப
அமமேகா நகாங்கள் அப்பகாட்வட மபகாறது? சூல ( பகாடசகாவல ) ஷதகாடங்கப்மபகாகசிது. மகள்வைபி 
ஷதகாங்கசியபடி நசின்றது.

ஷவைளனயபில் வைபிவளயகாடிக்ஷககாண்டிருந்த பபிள்வளகள் கத்தசிக்ஷககாண்டு வைந்து என்வன 
கட்டிப்பபிடித்து அழுதகாரகள். எனக்கு என்ன ஷசய்வைது எண்மட ஷதரியவைபில்வல. . என்ன 
என்ன குஞ்சுகள். அமமேகா அமமேகா மபகாகல் எண்டு வைபிக்கசினகாள் சுமேசி. அங்மக 
அந்தக்குருவைபிகள் மேகாமேரத்துக்கு ககீமழ அண்ணைகாந்து படுத்துக்கசிடந்தன. பகாரத்து பகாரத்து 
நமபபிக்வகமயகாடு கட்டின அந்தக்கூடும பபிய்த்து எறசியப்பட்டு கசிடந்தது. நகான் அவைரகவள 
பகாரத்தஷபகாழுது அவைனனன் சசிரிப்பு எனக்கு பலவதயும வைபிளங்கப்படுத்தசியது. மேற்ற 
ஆமேசி என்வன பகாரப்பவத தவைபிரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகான். பக்கத்துவைவீட்டுப்பபிள்வளகள் 
வைபிவளயகாடத்ஷதகாடங்கசிவைபிட்டகாரகள். சங்ககீதகா என்வனமய பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகாள். குஞ்சு 
அப்பகாமவைகாட கவதச்சனகான். என்ன என்பதுமபகால் நசிமேசிரந்து பகாரத்தகாள். அப்பகாவுக்கு 
லண்டனனல் எல்லகாம சரிவைந்தசிட்டுதகாம.
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எங்கட மஜரமேனன?

எங்கட மஜரமேனன அவைளனன் மகள்வைபி என்வன என்னமவைகா ஷசய்தது.

அமமேகா எண்டகாள்.

ம

ஷசகால்லுங்மககா

நகாவளக்கு நகாங்கள் ஷககாழுமபுக்கு மபகாறம.

ஏன்?

அப்பகாட்வட மபகாறம. ரகாகசினன வைவீட்டில் பபிள்வளகள் வரட்மடகா ?எண்டு சத்தமேகாக மகட்டகாரகள்.
சுமேசி வைபிறகாந்வத படியபிலசிருக்கும தூவணைக்கட்டிப்பபிடித்துக்ஷககாண்மட முள்ளன என்றகாள் 
இன்னும சத்தமேகாக.

svaratharajah@hotmail.com
பதசிவுகள், அக்மடகாபர  2008 இதழ் 106 
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7. வவீட்டுக்க வந்த வ�ல் நட்சத்த�ரம் - புதுதவ எழ�ல் -

வைவீட்டுக்கு வைந்த வைகால் நட்சத்தசிரம ஷசன்ற ஆண்டு வைந்த வைத்தலகுண்டு மேகாமேகா 'குடிலசில் 
ஒளனரும வைபிடிஷவைள்ளன' பற்றசி நசிவறய ஷசய்தசிகள் ஷசகான்னகாரு இல்ல! நமப ஏசு ஷபகாறந்தப்ப 
ஏமதகா நட்சத்தசிரம வைந்துச்சு...அது வைகால் நட்சத்தசிரம அப்டின்னு...ஏமதமதகா 
மகள்வைபிப் பட்டத பத்தசி மகட்டப்ப 'தமபபி... ...அடுத்த ஆண்டு வைரும மபகாது மேறக்ககாமே மகளு... 
ஷசகால்மறன்னு" ஷசகான்னகாரு இந்த ஆண்டு மேகாமேகா வைருவைகாருன்னு ககாத்தசிருந்மதகாம. ஆனகா 
வைரவலமய! அவைருக்கு ஏமதகா அவைசர மவைவலயகாம. அதுக்கு பதசிலகா "வைகால் 
நட்சத்தசிரத்வதமய அனுப்பபி வவைக்கசிமறன். ஆனகா ஜகாக்கசிரவதன்னு" மபகான்ல ஷசகான்னகாரு! 
எங்களுக்கு ஒண்ணும புரியல! ஆனகா ககாத்தசிருந்மதகாம. கவடசசில வைகால் நட்சத்தசிரம வைந்து 
மசரந்தப்ப மேயக்கம மபகாடகாத குவறதகான்!

மேகாமேகா எச்சரிச்ச மேகாதசிரி வைந்தது என்னமவைகா சரியகான வைகால் நட்சத்தசிரமதகான்! மபரு பகாலு! 
சரியகான வைகாலு! அவைமரகாட 5 வையது மபரன். அமடங்கப்பகா கத்ரீனகா ஷகட்டது மபகாங்க! 
கசிறசிஸமேஸ மநரம ஆச்சகா... அமமேகா பலககாரம ஷசஞ்சு ருசசி பகாக்க வவைக்க 
மவைண்டியதுதகான். அஞ்சு நசிமேசிஷத்துல தட்டு ககாலசி! வகய
மபகாயபி கழுவுடகான்னகா "வைகாணைகாம பகாட்டி, ஷவைரலு எல்லகாம நக்கசிப் புட்மடன்"ங்குறகான். இந்தப்
பயகசிட்ட இருந்து பலககாரங்கவள எப்படி பகாதுககாப்பதுன்னு அமமேகாவுக்கு ஒமர கவைவல! 
வையசு ஷபகாண்ணை ஊட்ல வைச்சுக்கசிட்டு சுத்தசி சுத்தசி வைர வைகாலசிப் பசங்ககசிட்ட 
இருந்து அவைள ககாப்பகாத்த கவைவல படுற அமமேகாககாரி மேகாதசிரி அமமேகா அவலபகாஞ்சசி மபகானகா!

சுமமேகா ஷசகால்லக் கூடகாது! பய படு சுறுசுறுப்பு! சகாப்பகாட்டுல மேட்டும இல்ல... 
எல்லகாத்துலயுமதகான். வைருங்ககாலத்துல ஷபரிய அரசசியல் தவலவைனகா வைருவைகான் மபகால! 
வைந்த அடுத்த நகாமள எங்க அடுக்கு மேகாடி வைவீடுகள்ல குடிஇருக்கும வைகாண்டுகள மசத்து பு8 
கூட்டம மபகாட்டுபுட்டகான்! எல்லகாருக்கும லீவு மவைறு! மகக்கணுமேகா! பத்தகாம மேகாடியபில 
இருந்து தடதடன்னு கவடசசி அடுக்கு வைவீடு வைவர ஓடுறது என்னகா... உய்உய்னு வைபிசசில் 
சத்தமதகான்! மேத்தசியகானம
யகாரும தூங்க முடியல. இவைன் ஷவைளனயபில இருந்தகாலகாவைது வைவீPட்ல பபிரச்சவன 
ஷககாவறயுமுனு பகாத்தகா ஷவைளனயபில பபிரச்சவன இவைனகால ஷரண்டு மேடங்கு ஆகசிப் மபகாச்சு! 
எல்லகாரும எங்க வைவீடு வைவர வைந்து பபிரகாது குடுத்துட்டு மபகானகாங்க!

என்ன பண்றதுன்னு மயகாசசிச்மசகாம! "மேசிச்சம மேமீதசி பலககாரம ஷசய்ய இவைன சசித்தகாளகா 
வைச்சுக்க! சசித்தகாளு மவைல எட்டகாளு மவைல...மேகா"ன்னு அமமேகாவுக்கு மசகாப் மபகாட்மடகாம. அமமேகா
அரண்டு மபகாயபிட்டகா! முடியமவை முடியகாதுன்னுட்டு. ஷரகாமப வைற்புறுத்துனகா 
ஸடிவரக்தகான்னு பயமுறுத்துனகா... ஆனகா பயமலகா
'பகாட்டி, பகாட்டி நகான் ஒனக்கு ஒதவைபி ஷசய்மறமன... அமமேகாவுக்கு நகான் தகான் ஒதவைபி 
ஷசய்மவைன்...ஒனக்கும ஒதவைபி ஷசய்மறமன... பபிளவீஸ'னு ஷகஞ்சறகான். நகாங்களும ஒத்து ஊத 
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ஒரு வைழசியகா அமமேகா அவர மேனமசகாட ஒத்துக்கசிட்டகா! அப்பகாடகான்னு நகாங்க 
ஆளுக்ஷககாரு மவைவலய பகாக்க கசிளமபபிட்மடகாம.

அமமேகா வைவடக்ககாக பருப்வப அவரத்துக் ஷககாண்டு பரபரப்பகா மவைவலயபில மூழ்கசி இருந்தகா! 
கூடமவை அப்பப்ப ஷவைங்ககாயம, பச்ச ஷமேகாளககா நறுக்கசிக்கசிட்டுனு ஒமர பபிசசியகா இருந்தகா. பகாலு
பய சத்தத்வதமய ககாமணைகாம. நகாங்க நசிமமேதசியகா அவைங்க அவைங்க 
மவைவலய பகாத்துக்கசிட்டு இருந்மதகாம. "அடப் பகாவைபி"ன்னு ஒரு சத்தம உக்கசிரகாணை அவறயபில் 
இருந்து மகட்டது. கத்ரினகா மவைகத்துல பய ஷவைளனமய ஒடியகாறகான். கண்ணைகசி மபகாஸல 
ஆனகா வகல கரண்டிக் ககாமமபகாடு அமமேகா பபின்னகால ஓடியகாறகா... அப்பகா, 
அண்ணைகா, தங்கச்சசி, நகானு எல்லகாரும என்னமவைகா ஏதுமவைகான்னு பதறசி மபகாமனகாம!

அமமேகா மூச்ச இவரக்க கத்தறகா :' இவைன் கண்ணுல படகாமே வமேசூர பகாகு ஷசஞ்சு உக்கசிரகாணை 
அவறயபில வைச்சசிருந்மதனகா... எப்படிதகான் இந்த கழுகு மூக்குல மவைரத்துமதகா...பகாவைபி, பகாதசிக்கு 
மமேல தசின்னு ஷதகாவலச்சசிட்டகாமன... கடங்ககாரன்...."

'அட, சரிசரி வைபிடு! சசின்ன பய..."அப்பகா அமமேகாவை சமேகாதகானப் படுத்துனகார. "அது இல்லசிங்க! 
கடல மேகாவு..இவ்வைளவு தசின்னகா வையபிறு என்னகாத்துக்கு ஆவைறது..." அமமேகா அந்த 
ஆத்தசிரத்தசிலும அந்த வைகாலுக்ககாக அனுதகாபப் பட்டகாள்!

"சரிமேகா, நவீ மபகாய் உன் மவைவலய பகாரு! மேவல மஜகாடிக்க மபகாமறன். அவைன நகான் 
பகாத்துக்கசிமறன்..." - அமமேகாகசிட்ட சமேகாதகானம மபசசி அனுப்பபிவைபிட்டு அந்த வைகால் நட்சத்தசிரத்வத
மதடுனகா ஆளு சசிட்டகா பறந்துட்டகான். மமேல் வைவீடு ககீழ் வைவீடுன்னு எல்லகா 
இடத்தசிமலயும மதடி கவடசசியகா எட்டகாம மேகாடி வைவீட்டுல புடிச்மசன். டிவைபி முன்னகால, ஒரு 
வகல ரிமமேகாட் கண்ட்மரகாலும மேறு வகல பகாப் ககாரன் பகாக்ஷகட்டுமேகா!

வைவீட்டுக்ககாரர வக எடுத்துக் குமபபிட்டகார - "ஷரகாமப புண்ணைபியமேகாப் மபகாவுங்க... தயவு ஷசஞ்சசி 
இந்த (குரங்வகன்னு ஷசகால்ல வைந்தவைரு) பபிள்வளய கூட்டிக்கசிட்டு மபகாயபிடுங்க! வைந்ததுல 
இருந்து சகானல மேகாத்தசி மேகாத்தசி ணையபி பண்ணைபி இஷதகாடு மூணைகாவைது 
தடவவையகா ரவுண்டு வைந்துட்டகான்! டிவைபிக்கு ஏதகாவைது ஆயபிடுமமேகான்னு பயமேகா இருக்கு..."

ஒண்ணும மபசகாமே பகாலுவை இழுத்துக்ஷககாண்டு வைந்மதன். ஷமேகாதல்ல ஷககாஞ்சம முரண்டு 
புடிச்சகான்! "மேவல மஜகாடிக்க ஒரு வக ஷககாடுடகா ரகாஜகா"ன்னு தகாஜகா பண்ணைபிக் ஷககாண்டு 
வைந்து மசரந்மதன்.

மேவல மஜகாடிக்க ஆரமபபித்மதன். பயலும ஷககாஞ்சம வக ஷககாடுத்தகான். அப்பப்ப உக்கசிரகாணை 
அவற பக்கம மபகாய் மநகாட்டம வைபிட்டகான். அமமேகா முன் ஜகாக்கசிரவத முனனயமமேகா ஆகசி 
உக்கசிரகாணை அவறக்கு ஷபரிய பூட்டகாமவை மபகாட்டு வைபிட்டகாள். ஷபரிய அண்ணைன் 
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அவ்வைப்மபகாது வைந்து பகாரத்து தசிருத்தங்கள் ஷசகான்னகார. மேகாவல ஆறு மேணைபி ஆகசி இருக்கும. 
ஷபருமபகாலும மேவல முடிந்துவைபிட்டது. இனன மேசின்சகார பல்புகவள மபகாட்டு எரிய 
வைபிடமவைண்டியதுதகான்
பகாக்கசி. குட்டி குட்டி வைபிளக்குகவள மேவலவயச் சுற்றசி வைவளத்துப் மபகாட்மடன். ஏறக்குவறய 
நகான்கு சரக்யூட்டுகள். பபிளக்வக மபகாட்டகால் ஒண்ணு கூட எரியல. பகாலுவை கூப்ட்டு பபிளக்கு
பக்கத்துல நசிக்க வைச்மசன். யகாரும பபிளக்க மபகாடமேகா பகாத்துக்கன்னு 
உத்தரவு! அண்ணைன் மவைறு பக்கத்துல வைந்து நசின்னுக்கசிட்டகாரு. ஒவ்ஷவைகாரு சரக்யூட்டு, 
பல்புன்னு சரிபகாத்துக் கசிட்டு வைரமறன். கழுத ஒவதச்சகா மேகாதசிரி ஒரு ஒவத. வகககால் 
எல்லகாம ஒதறசிப் மபகாச்சு!
"அண்மணை, ஷவைவளயகாட ககால மநரம இல்லசியகா! இப்ப மபகாய் இப்படி ஒவதக்கலகாமேகா"ன்னு 
மகட்மடன். அண்ணைன் முழசிக்கசிறகாரு! "நகான் ஒண்ணும பண்ணைலசிமய!' என்கசிறகார. 'மடய் பகாலு
பபிளக்வக மபகாட்டியகா"ன்னு மகட்மடன். இல்மலனு தவல ஆட்டுனகான். 
"சரி மபகாடகாமத'ன்னு ஷசகால்லசிட்டு மேறுபடி ஷசக் பண்ணை வகய ஷவைச்மசன். அவ்மளகாதகான் 
மேறுபடி ஷசமே ஒவத! இப்மபகா புரிஞ்சு மபகாச்சு... பயதகான் பபிளக்க மபகாட்டிருக்ககான் அதகான் 
ஷசமே ஷகாக்
அடிச்சுருச்சு! "ஏண்டகா இப்படி பண்ணைன்னு" வகய ஓங்கசினகா, " பபிளக்வக ஷசகாருவுனகா என்னகா
ஆகுமனு பகாக்கத்தகான்" ங்கசிறகான் பகாவைபிப் பய மேவைன்!

ஒரு வைழசியகா அத சரிபண்ணைபியகாச்சு. இன்ஷனகாரு ஒயவர ஷவைட்டி இவணைக்க பபிமளவடத் 
மதடுனகா... அது இவைன் வகயபில... "மடய் வைகாணைகாம... ஷவைட்டிக்குவை..." நகான் ஷசகால்லசிக்கசிட்டு 
இருக்கும மபகாமத 'வைவீல்'னு சத்தம. பகாலு வகல இருந்து ரத்தம. "ஓ"ன்னு 
அழுவக மவைற... எல்லகாரும வைந்து கூடிட்டகாங்க. தங்கச்சசி மபகாய் டிங்ஞ்சர எடுத்து வைந்தகா. 
அப்பகாவும நகானும பகாலுவை புடிச்சுக்கசிட்மடகாம. அண்ணைன் பக்குவைமேகா அவைன் வகல டிங்ஞ்சர 
மபகாட்டு
சசின்ன கட்டும மபகாட்டு வைபிட்டகார. அப்படியும அவைன் வைகாலுத்தனம அடங்குல... சவமேயல் 
கட்டுக்கும வைரமவைற்பு அவறக்குமேகா சுத்தசிகசிட்மட ஷகடந்தகான்... சவமேயல் கட்டுல வைவட 
சுட்டுகசிட்டு இருந்த அமமேகா அவைவன பல முவற வைபிரட்டி வைபிட்டகாள். அங்க மபகாய் 
ஒளனயறதும இங்க தகாவைபி குதசிக்கறதுமேகா ஒமர
அட்டககாசம. "ஒரு எடமேகா உட்ககாமரண்டகா"ன்னு முதுவுல ரண்டு வைச்மசன்.

மேவல முடிச்சகாச்சு! வலட் மபகாட்டகாச்சு! மேவல ககீழ் பக்கமேகா தகாள சுத்தசி மூடியகாச்சு! அமமேகா 
வைவட சுட்டு முடித்த வகமயகாடு பல வைவீடுகளுக்கு பலககாரம ஷககாடுத்து அனுப்பத் 
ஷதகாடங்கசினகா. தங்கச்சசியும நகானுமேகா புது உடுப்புல மேகாத்தசி மேகாத்தசி பலககாரம 
ஷககாண்டு மபகாய் ஷககாடுத்துகசிட்டு இருந்மதகாம.

ஷடலசிமபகான் மேணைபி அடிச்சுது. எடுத்து மபசசிய அமமேகாவைபின் முகம எட்டுக் மககாணைலகாக 
மேகாறசியது! "என்னது எங்க வைவீட்டு வைவடயபில மேருந்து வைகாசவனயகா...? மேசகாலகா ஷககாஞ்சம கூட
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மபகாட்டுட்மடன் மபகால...அதகான்!" அமமேகா சமேகாளனத்துக் ஷககாண்டு பதசில் கூறசினகாள்! 
அப்பகா உக்கசிரகாணை அவறயபில மபகாயபி மேசிஞ்சசி இருந்ததுல ஒரு வைவடய புட்டு வைகாயபில 
மபகாட்டவைரு தூ தூன்னு துப்புனகாரு. "ஆமேகாண்டி வைவடயபில மேருந்து வைகாசவனதகான் வைருது... 
இம அமயகாடின் டிங்ஞ்சர வைகாசவன..." - அப்பகா ஷசகால்ல அமமேகா 'மங"ன்ன 
முழசிச்சகா! "வைவடயபில மேருந்து வைகாசவன எப்படி?" - யகாருக்கும புரியல!

"கண்டுபுடிச்சசிட்மடன் கண்டுபுடிச்சசிட்மடன்"ன்னு ஆரக்கசிமேடீஸ "யூமரக்ககா யுமரக்ககா"ன்னு 
கத்துன மேகாதசிரி தங்கச்சசி கத்துனகா! "நமமே பகாலுமவைகாட வைகாலுத்தனம தகாமமேகா. அவைன் ஷவைரல 
ஷவைட்டிகட்கசிட்டகான்னு டிங்ஞ்சர மபகாட்டு கட்டு கட்டுமனகாமல... பகாவைபி ஷவைரல 
வைச்சுக்கசிட்டு சுமமேகா இல்லகாமே அடுப்பங்கவரயபில மபகாயபி வைவட மேகாவை ஒரு கலக்கு கலக்கசி 
இருக்ககான் மபகால! அதகான் மேருந்து வைகாசவன அடிக்குது வைவட" என்றகாள். "எங்க அந்த
பய"ன்னு அமமேகா மகட்க அப்பத்தகான் கவைனனச்மசகாம... ஷககாஞ்ச மநரமேகா அவைன் சத்தத்வதமய 
ககாமணைகாமுன்னு.

எங்க மபகாயபிருப்பகான்? வைவீடு முழுக்க மதடியகாச்சு... ஆள ககாமணைகாம. பரபரக்க நகான் ஒரு 
பக்கம தங்கச்சசி ஒரு பக்கமேகா ஒடுமனகாம. எல்லகா வைவீடுகள்ளயும மதடுமனகாம. பயல 
ககாமணைகாம! எல்லகாருக்கும ஒமர கலவைரம.

மேறுபடியும ஷடலசிமபகான் மேகாமேகாதகான்! மபரனுக்கு வைகாழ்த்து ஷசகால்ல கூப்ட்டகாரு. "பய 
ஷவைளனமய மபகாயபிருக்ககாண்ணைகா..." - அமமேகா ஒரு வைழசியகா சமேகாளனச்சகா! அதுக்குள்ள பல 
ஷடலசிமபகான்கள்... வைவடயபில மேருந்து வைகாசவனன்னு. மேசகாலகா அதசிகமனு அமமேகா 
சமேகாளனச்சுக்கசிட்டு இருந்தகா! எங்கு மதடியும பகாலுவவைக்
ககாமணைகாம! ரகாத்தசிரி சகாப்பகாடு யகாருக்கும எறங்கல! மேணைபி மவைற ஆகசிக்ஷககாண்மட இருந்தது. 
இரவு சகாமேப் பூவசக்கு மவைற மபகாவைனுமமே! மேணைபி பத்து பத்தவர இருக்கும! மபசகாமே 
மபகாலீசுக்கு மபகாவை மவைண்டியதுதகான்னு முடிவுக்கு வைந்மதகாம.

அப்ப - மேவல ஒரு குலுங்கு குலுங்கசியது! எங்களுக்கு தூக்கசி வைகாரி மபகாட்டது. மேறுபடியும 
ஒரு குலுக்கல்! அட மேவலயபில என்ன பூகமபமேகா? எல்லகாரும தசிககீமலகாட மேவலய பகாக்க, 
"இம பசசிக்குது பகாட்டி"ன்னு... மசகாமபல் முறசிச்சுக்கசிட்மட மேவல தகாவள 
கசிழசிச்சுக்கசிட்டு ஷவைளனமய வைந்தகான் பகாலு.

"அடப் பகாவைபி! எப்படகா அதுக்கு உள்ள மபகான"ன்னு நகான் அதட்ட அத்தவன மபரும அவைன் 
மமேல் பகாய்ந்மதகாம. அவைன் மேகாவுல வகய மபகாட்டுட்டு பகாட்டி அடிக்க மபகாறகான்னு பயந்து 
மபகாய் வைபிவளயகாட்டகா உள்ள மபகாய் ஒளனஞ்சுகசிட்டு இருக்ககான். அது ஷதரியகாமே 
நகானு மேவல தகாவள மபகாட்டு மூடிட்மடன்
மபகால. உள்ள பதுங்குன பய அசந்து மபகாய் தூங்கசிட்டகான்!
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எல்லகாரும அவைன் மமேல பகாயமவை டக்குனு குடில் முன்னகாடி மேண்டி மபகாட்டு, 'மசசு பகாப்பகா, 
மசசு பகாப்பகா சகீக்கசிரம வைந்து ஷபகாறந்துடுங்க... ஒங்க கூட நகானு ஷவைவளயகாடனும"... 
கண்வணை மூடிக்ஷககாண்டு பய பக்தசியகா அவைன் ஷசபபிக்க நகாங்க அந்த வைகால் 
நட்சத்தசிரத்வத - எங்கள் வைவீட்டுக்கு வைந்த அந்த வைகால்
நட்சத்தசிரத்வத அப்படிமய அவணைத்துக்ஷககாண்மடகாம.

ஆம, ஆயபிரம தவைறுகள் ஷசய்தகாலும ஏசு பகாப்பகாவவை நம மேனக்குடிலசில் பபிறக்க அவழத்து 
வைபிட்டகால் நகாமும பகாலுவவைப் மபகால் நல்ல பபிள்வளயகாகசிவைபிட மேகாட்மடகாமேகா!

albertgi@gmail.com

பதசிவுகள், வத 2009 இதழ் 109

**************

7. உயபிரக்ககாற்று  - மக.எஸ.சுதகாகர 

கவத ஒன்று.
களம : இலங்வக

படகார' என்ஷறகாரு சத்தம. நகான் வைபிழசித்துக் ஷககாண்மடன். இரவுப்ஷபகாழுதகாவகயகால் அந்தச் 
சத்தம ஷபரிதகாகக் மகட்டது. எத்தவன மேணைபியகாக இருக்கலகாம?

அப்பகா வைழக்கமேகாக மநரத்தசிற்கு (நகாலவர ஐந்து மேணைபியளவைபில்) எழுமபபி  சுவைகாமேசி குமபபிடத் 
ஷதகாடங்கசி வைபிடுவைகார.

"அது என்ன சத்தம?" படுக்வகயபிலசிருந்தபடிமய அப்பகாவும மகட்டகார. எல்லகாரும எழுந்து 
ஷககாண்மடகாம. வைபிளக்வகப் மபகாட்மடகாம. ஆளகாளுக்கு ஒவ்ஷவைகாரு அவறயகாகத் மதடுதல் 
ஷசய்மதகாம. ஒன்வறயும கண்டுபபிடிக்க முடியவைபில்வல. அப்பகா மேணைபிக்கூட்வடப் 
பகாரத்தகார. மேணைபி மூன்று பதசிவனந்து.

"சரி எழுமபபி வைபிட்மடன். இனனச் சுவைகாமேசிவயக் குமபபிடுமவைகாம" ககாவலக்கடன்கவள முடித்து 
குளனத்து பூக்கூவடவய எடுத்துக் ஷககாண்டகார. மதவைகாரம பகாடியபடிமய பூக்கள் 
ஷககாய்வைதற்ககாக முற்றத்தசிற்கு வைபிவரந்தகார. நகாங்கள் மேமீண்டும உறங்க முயற்சசி 
ஷசய்மதகாம. மேனதசில் பயம. அந்தச் சத்தம இப்பவும ககாதசிற்குள் ஒலசித்தபடி.

அப்பகாவைபின் மதவைகாரங்கவளக் மகட்டபடிமய கண்ணையருமமபகாது, "ஓடி வைகாங்மககா! ஓடி 
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வைகாங்மககா!!" என்ற கூக்குரல் சுவைகாமேசிப்பட அவறயபிலசிருந்து மகட்டது.

சுவைகாமேசிப்பட அவறயபில் - ஒரு பக்கச் சுவைரில் நவீட்டிற்கு தட்டு அடித்து, அதசிமல நசிவறய 
சுவைகாமேசிப்படங்கவள வவைத்தசிருந்தகார அப்பகா. அவைற்றசின் மேத்தசியபில் இருந்த ஒரு படம 
நூற்றசிஷயண்பது பகாவகயகால் தசிருமபபி எதசிரகாகசி நசின்றது.

அவறயபின் ஜன்னல்கள் எதுவுமமே தசிறந்தசிருக்கவைபில்வல. ககாற்றும ஒன்றும ஷபரிதகாக 
வைவீசவைபில்வல. நகாங்கள் தசிவகத்துப் மபகாமனகாம. இது எப்படி நடந்தது?

அப்பகா ஷககாஞ்ச மநரம அந்தப்படத்வதமய உற்று மநகாக்கசியபடி இருந்தகார. பபின்னர 
அந்தப்படத்வத தசிருப்பபி மநரகாக வவைத்தமபகாது அவைர வககள் நடுங்கசின.

முருகன் படம. கற்பூரம சகாமபபிரகாணைபி ஷககாழுத்தசி மேணைபி அடித்து மதவைகாரங்கள் பகாடினகார.

அமமேகா எல்லகாரிற்கும சுடச்சுட மதநவீர வவைத்துத் தந்தகார. நகானும அண்ணைகாவும படிப்பதற்ககாக
புத்தகங்கவள மமேவச மேமீது பரப்பபிமனகாம. புலன்கள் ஒன்றகாகவைபில்வல. ஆளகாளுக்கு எப்படி 
நடந்தசிருக்கலகாம என்று கவதத்தபடி இருந்மதகாம. அப்பகா குமபபிட்டு 
முடித்து சகாய்வைவணைக்கதசிவரயபில் சரிந்தகார.

வைபிடியத் ஷதகாடங்கசியது.

சற்று மநரத்தசிற்ஷகல்லகாம படவலயபில் அரவைம மகட்டது. "துவர... துவர..." என்று 
கூப்பபிட்டபடிமய ஒருவைர வசக்கசிள் மேணைபிவயயும அடித்துக் ஷககாண்டு வசக்கசிளனல் இருந்து 
குதசித்தகார. அப்பகா அரிக்கன் வைபிளக்வகத் தூக்கசிக் ஷககாண்டு 'மகற்' வைவரக்கும ஷசன்றகார. 
மகற்வறத் தசிறந்து, வைந்தவைவரக் கூட்டிக் ஷககாண்டு உள்மள வைந்தகார. அது சசிவைம மேகாமேகா. 
அவைர வைளவைளஷவைன்று கவதத்தபடிமய வைந்தகார. அப்பகாவைபின் குரலசிலும  ஏமதகா கலவைரம 
ஷதரிகசிறது.

உள்மள வைந்தவைர "தமபபி இறந்து மபகானகார" என்று அமமேகாவைபிடம ஷசகால்லசிவைபிட்டு 
வைவீட்டிற்குள்மள ஷசன்று உடுப்வப மேகாற்றத் ஷதகாடங்கசிவைபிட்டகார. சசிவைம மேகாமேகாவவை இரு என்று 
கூடச் ஷசகால்லவைபில்வல. அமமேகாதகான் அவைருடன் மபச்சுக் ஷககாடுத்தகார.

"என்ன நடந்தது?" - "ஹகாட் அற்றகாக்!" - "எத்தசிவன மேணைபிமேட்டிவல?" - "வைபிடியப்புறம மூன்று 
மேணைபிமேட்டிவல"

அமமேகா இரண்டு ஷசகால்லுக் கவதக்கவைபில்வல. அப்பகா ஷவைளனக்கசிட்டுக் ஷககாண்டு 
வைந்துவைபிட்டகார.
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"நகான் மபகாட்டு வைகாறன். வைபிடிஞ்சகாப்பபிறகு நவீங்களும ஷவைளனக்கசிட்டு வைகாங்மககா" ஷசகால்லசிவைபிட்டு 
வைந்தவைருடன் கூடச் ஷசன்றகார. பபின்னர என்ன நசிவனத்தகாமரகா ஷதரியவைபில்வல. தசிருமபவும 
வைவீட்டிற்குள் வைந்தகார.

"அந்த முருகன் படம - என்வர தமபபி வைகாங்கசித் தந்ததுதகான்" என்றகார.

***** ***** *****

கவத இரண்டு.
களம: அவுஸதசிமரலசியகா

ஒருமுவற எனது ஆசன வைகாயபில் மநகாய் வைந்து கஸடப்பட்டுப் மபகாமனன். Fistula என்று அந்த
மநகாவயச் ஷசகால்வைகாரகள். மேலம சசிரமேமேசில்லகாமேல் ஷவைளனமயற உதவும சுரப்பபிகளனன் துவைகாரம
அவடபடுவைதகால், சுரப்பபிகளனலசிருந்து ஷவைளனவைரும நவீர 
ஷவைளனப்படகாமேல் கசிருமேசிகள் அதவனப் பகாதசிக்கும. மூன்றுமுவற சத்தசிரசசிகசிச்வச 
ஷசய்தபபின்னரதகான் ஓரளவு முன்மனற்றம வைந்தது. ககார ஓடும மபகாதும, இருக்குமமபகாதும 
'மபகாதும' என்றகாகசிவைபிடும. தவலயவணை மபகான்ற வைட்ட வைடிவைபிலகான 'பபிளகாஸரிக் 
குஷன்' ஒன்று எப்மபகாதும என்னுடன் கூடமவை பபிரயகாணைம ஷசய்யும.

ஒருமுவற இரகாசு மேகாமேகா என்வனப் பகாரக்க வைருமமபகாது - இப்படியகானவைரகள் 
அமேருவைதற்ககாக மேருத்துவை ரீதசியபில் ஷசய்யப்பட்ட பபிளகாஸரிக்கசிலகான வைவளயம 
ஒன்றசிருப்பதகாகச் ஷசகான்னகார. "எங்மக மேகாமேகா அவத வைகாங்கலகாம?" - "•பகாரமேசசியபில் 
வைகாங்கலகாம" 
- "அதற்கு என்ன ஷபயர?" - அவைர அதன் ஷபயவர மேறந்துவைபிட்டகார. "நகான்கூட அவதத்தகான் 
பகாவைபிக்கசிமறன். ஷநடுகலும ககார ஓட மவைண்டி வைகாறதகாவல மநகா வைரகாமேலசிருக்க 
பகாவைபிக்கசிறனகான்" ஷசகால்லசிக் ஷககாண்மட ககாருக்குள் வவைத்தசிருந்த அந்த வைவளயத்வத 
எடுத்து வைந்தகார. அந்த வைவளயத்தசில் கூட அதன் 'பபிறகாண்ட் மநம' இருந்தமதஷயகாழசிய அதன்
ஷபயர இருக்கவைபில்வல. ஷபயர இல்லகாத அதற்குள் மமேலும ககாற்வற ஊதசினகார இரகாசு 
மேகாமேகா. தனது ஞகாபகமேகாக அவத என்னனடம தந்தகார. தகான் இன்ஷனகான்று 
வைகாங்குவைதகாகவும ஷசகான்னகார. அவைரது அந்தக் கருவணை உள்ளத்வத நகான் வைபியந்மதன்.

கடந்த மூன்று நகான்கு வைருஷங்களகாக அந்த வைவளயத்வதத்தகான் பகாவைபித்து வைருகசின்மறன். 
ஒரு 'ஷஷகாக் அப்மஷகாவைர' மேகாதசிரி அது என்வனக் ககாத்து வைருகசின்றது. ககாரிற்குள் அவத 
நசிரந்தரமேகாக வைபிட்டு வவைத்தசிருக்கசின்மறன். அதற்குள் தசிருமபவும ககாற்வற 
ஊதமவைண்டிய மதவவை இற்வறவைவர எனக்கு ஏற்படவைபில்வல.
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இரகாசு மேகாமேகாவைபிற்கு தசிடீஷரன்று வைருத்தம கண்டது. சத்தசிரசசிகசிச்வச ஷசய்த வவைத்தசியரகள் 
அவைர பபிவழப்பது மேசிகவும கஸடம என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டகாரகள்.

அவைருக்கும அது ஷதரிந்மத இருந்தது. அடிக்கடி வவைத்தசியசகாவல ஷசன்று அவைவரப் பகாரத்து 
வைந்மதன். அவைர வைகாங்கசித் தந்த வைவளயத்வத அவைருக்கு நசிவனவூட்டிமனன். அவைர 
ஊதசித்தந்த ககாற்றுடன் பத்தசிரமேகாக இருப்பதகாகவும ஷசகான்மனன். தசிருமபபிப் 
படுப்பதற்ஷகல்லகாம மேசிகவும கஸடப்பட்டகார. அந்த வைவளயத்வதப் மபகால தனது உடமபு 
பூரகாவும 'கவைர' பண்ணைக்கூடியவைகாறு ஏதகாவைது இருந்தகால் நல்லகாக இருக்கும என்றகார.

இரகாசு மேகாமேகாவவை வைவீட்டிற்குக் கூட்டிக் ஷககாண்டு மபகாகுமபடி ஷசகால்லசிவைபிட்டகாரகள். இருக்கும
ககாலங்கவள - மேகசிழ்ச்சசியகாக - உறவைபினரகளுடனும நண்பரகளுடனும கழசிப்பதற்ககாக அந்த 
ஏற்பகாடு. மநகாயபின் உபகாவத நவீங்குவைதற்கு மேகாத்தசிரம மேருந்து 
ஷககாடுத்தகாரகள். இரகாசு மேகாமேகா சசிரித்தபடிமய ககாலத்வதக் கழசித்தகார.

அடிக்கடி அவைரிடம மபகாய் உவரயகாடிவைபிட்டு வைருமவைன். அப்படி ஒருநகாள் ஞகாயபிற்றுக்கசிழவமே
அங்கசிவளச் சந்தசித்துவைபிட்டு வைந்து ஒரு குட்டித்தூக்கம மபகாட்மடன். மேகாவல நகான்குமேணைபி 
இருக்கும. இரகாசு மேகாமேகா இறந்துவைபிட்டகார என்ற ஷசய்தசி வைந்தது. 
அடித்துப்பபிடித்துக் ஷககாண்டு மேமீண்டும அவைரகளனன் வைவீட்டிற்குப் புறப்பட்மடன். ககாரிற்குள் ஏறசி 
இருந்தமபகாது முற்றகாக ஒரு மவைறு அனுபவைத்வத நகான் ஷபற்மறன். அந்த பபிளகாஸரிக் 
வைவளயத்தசினுள் இருந்த ககாற்று சுத்தமேகாக முழுவைதும ஷவைளனமயறசி சுருங்கசி 
இருந்தது. எனக்கு ஒமர ஆச்சரியமேகாக இருந்தது. இது எப்படி நடந்தது?

இரவு தசிருமபபி வைருமமபகாது ஒரு மேணைபியகாகசிவைபிட்டது. மேறக்ககாமேல் அந்த வைவளயத்வத 
எடுத்து வைந்து ககாற்றசினகால் நசிரப்பபிமனன். எங்ககாவைது ஓட்வட இருக்கசின்றதகா எனச் 
மசகாதசித்மதன். எந்தவைபிதமேகான துவளகளும இல்லகாமேல் இருந்தது. இப்மபகாது அந்த 
வைவளயத்தசினுள் என்னுவடய 'உயபிரக்ககாற்று"  புகுந்து ஷககாண்டது.

kssutha@hotmail.com
பதசிவுகள்  01 ஏப்ரில் 2011

பத�வகள ©  2020



86                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

8. அதலவறம் உறக்கவம�டு ஒரு கடிதம்  - த�லகப�ம�

அன்புள்ள நசிஷகாந்த், நவீ நலமேகாயபில்வல அல்லது நலமேகாயபிருப்பதகாய் நமபுவைதகாய் எழுதசிய 
கடிதத்தசிலசிருந்து எனது பதசில் துவைங்குகசின்றது. உன் எழுத்துக்கள் நடுங்குவைவதக் 
கண்ணுற்ற நகான் அவதத் தவைபிரக்கமவை இக்கடித்வத எழுதுகசின்மறன். எல்லகாரும 
குழந்வதகவள யமசகாவதக்கு கண்ணைன்மபகால் கடவுமள  வைகாய்த்தகாலும நகாகரீகத்தசிற்கு 
துல்லசிய இயந்தசிரமேகாய் பழக்கசிய ககாலத்தசில் நகான் உவன ககாடுகவள முகரவும தூரத்து 
ஆபத்தசில் ககாலடிச் சுவைட்வட வைகாசசிக்கவும ககாற்றசில் மேசிதந்து வைந்த மதனனன் 
வைகாசத்வதப் பற்றசிக் ஷககாண்டு பூக்களனடம மசகரிக்கவும கற்பபித்தவைள் சசிங்கங்களனன் மதசம 
முயல்களனன் மதசம என மேற்றவைரகள் பபிரித்து வவைத்த ககாலகட்டத்தசில்  ஷநருக்கடியபில்  
வைகாழ்ந்து ஷககாண்டு   ஒவ்ஷவைகான்றசின் ஒவ்ஷவைகாருவைரின்  ஷபறுமேகானமும 
ஷபருமேதசிப்பும மவைறு மவைறகானவவை அதற்ககான புரிதமல வைகாழ்க்வக எனவும ஷசகால்ல 
முயற்சசித்தவைள். இன்று நவீ ககாடுகளனன் இளவைரசனகாய் பதசினகாறகாம வையதசில் முடி சூடுவைவத 
கண்டு மேகசிழ்ந்தவைள். பகால் மவைறுபகாடுகளற்று பழக முடிந்தவைன், பகால் 
மவைறுபகாடுகமளகாடு வைகாழ மநரும  சந்தரப்பங்கவளப் மபகாதசிக்க மவைண்டிய மதவவை வைந்த 
மபகாது எவன வைபிட நவீ அதசிரந்தகாய் ஆம பதசினகாறு வையதசில் மேமீண்டும பள்ளனயபில் 
ஷபண்கமளகாடு உனது படிப்பு ககாலங்கள் அவமேந்த மபகாது நகான் கவைவலப் படவைபில்வல. 
ஏஷனனனல் ஆண் ஷபண் மவைறு பகாடுகளற்று எப்பவும மநசசிக்க கற்றுத் தந்தசிருந்ததகாக 
நமபபியபிருந்மதன். ஆம நவீயும அதுவைவர அப்படித்தகானனருந்தகாய். உனது 12 வையது அத்வத 
மேகன் அத்வதவய மபருந்தசில் இன்ஷனகாரு ஆண் பக்கத்தசில் உட்ககாருவைவத 
தவைபிரக்கச் ஷசகான்ன மபகாது , நவீயும நகானும எனது நண்பரகளும பயணைபிக்க  மநரந்த 
சமபவைத்வத நசிவனவு கூறகாமேல் இருக்க முடியவைபில்வல.

 

மூவைர அமேரும அந்த ஆட்மடகாவைபில் உன்வன எங்களனருவைருக்கு இவடயபில் அமேரச் ஷசகான்ன
மபகாது  நவீ ஓர இருக்வகதகான்  எனக்கு மவைண்டும என்ற  மபகாது , உனது அத்வத மேகன் 
மபகால சமூகம கற்றுத் தந்த மபதங்கவள பதசிய வைபிடகாது இயல்பகாய் 
இருக்கசின்றகாய் என்று மேகசிழ்ந்மதன். ஆணைபிடம இருந்து வைபிலகசி இருக்கக் கற்ற மபகாலசித்தனம
இயல்பகாய் இருந்து ஷககாள்ள எவனக்கூட அனுமேதசிக்கவைபில்வலமய என்று முதலசில் வைருத்தப்
பட்மடன். நண்பர என்ற  அடிப்பவடயபிலசிருந்து  எவனயுமேறசியகாமேல்   
ஆண் நண்பர என மேனம வைகாசசித்துக் ஷககாண்டிருந்தவத கடக்க உதவைபிய தருணைங்கள் அவவை.
ஆனகால் முதல் பருவைத் மதரவு முடிந்து  நவீ வைபிடுமுவறக்கு என்மனகாடு வைந்து இருந்த மபகாது
உன் மேனம என்மனகாடு ஷசகால்லகாமேல் சசில சந்மதகாசங்கவள 
அனுபவைபித்துக் ஷககாண்டிருந்தவத உணைரந்மதன். நவீ எப்பவும தனனவமே வைபிருமபபினகாய். 
மபசுவைவதக் குவறத்துக் ஷககாண்டகாய். நகான் பகாரக்ககாத மநரத்தசில் சசிரித்தும மேகசிழ்ந்தும 
ஷககாண்டகாய் (பகாரக்கவைபில்வல என நமபபிய மநரத்தசில் தடகாஷலன்று ஒரு ஷபகாழுது 
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உனது மேகசிழ் உலகத்தசிலசிருந்து மேமீண்டு வைந்தகாய். நவீ ஒரு ஷபண்ணைபின் புன்னவககவள 
மசகரிக்கத் ஷதகாடங்கசிய மபகாது எனது அமமேகாவும  ஷதரு முக்கசில் நகான் பகாரக்கக் ககாத்தசிருந்த
வைகாலசிபனும நசிவனவைபில் வைரகாமேல் இல்வல. வைந்த மபகாது உனக்குக் கடிதம 
எழுதசிமனன். புன்னவககவள பத்தசிரப் படுத்தசிக் ஷககாள் அதன் உற்சகாகம உனக்கு படிக் 
கட்டகாக இருக்கட்டும என்று. ஷசகால்ல மேறந்தும மேறுத்தும மபகான ஒன்றுண்டு. 
இப்புன்னவககள் ஷவையபிலும மேவழயும சந்தசிக்கசின்ற மபகாது வைந்து மபகாகசின்ற வைகானவைபில். 
வைகானவைபில் என்றதும மேவறந்து வைபிடுமமேகா என்று கவைவலப் படகாமத. வைகாழ்வைபில் எல்லகா 
சமபவைங்களும உணைரவுகளும  வைகானவைபில் தகான். அவத தரிசசிப்பவைன் பகாக்கசியசகாலசி. நவீ 
பகாக்கசியசகாலசி பலமபர அவத பகாரப்பமத இல்வல அவைரகளனன் அவைசர ஷநருக்கடியபில் 
தவர பகாரத்மத நடந்து மபகாய் வைபிடுகசின்றனர. சசிலர தூறுகசின்ற மேவழயபில் நவனயப் பயந்து 
ஒதுங்கசி வைபிடுகசின்றனர. சசிலர அடிக்கசின்ற ஷவையபிவலக் குவற ஷசகால்லசிய படிமய கடந்து 
மபகாய் வைபிடுகசின்றனர. ககாட்டின் அரூபச் சுவவைக்கு பழக்கப் பட்ட நவீதகான் 
வைகானவைபில். வைண்ணைம மதகான்றசிய வைபினகாடியபில் மேவழ ஷவையபில் சூழல் எல்லகாம தகாண்டி 
உணைரந்து ஷககாண்டகாய் புன்னவகவய அதன் சுகத்வத, அது உனக்குள் ஷசய்யும மேகாய 
வைபித்வதவய நகானும அமத புன்னவககவள மசகரித்தசிருக்கசின்மறன். உனது ஆச்சசி 
வைவீட்டில் எனக்ஷகன்று இருந்தசிருந்த இன்றும இருக்கசின்ற  மேர அலமேகாரியபில் அதன் ஈரச் 
சுவைடுகவள நவீ உணைரலகாம ஆனகால் எனது புன்னவககள் தவைறுகளகாகப் பகாரக்கப் பட்டன. 
எனது நவீள கூந்தலுக்குள்ளும ஷசருகசிய தகாவைணைபிக்குள்ளும புவதத்து வவைக்க 
நசிரபந்தசிக்கப் பட்மடன். நகாமனகா தவடகள் வைருகசின்ற மபகாது கடந்து ஷககாண்மட 
இருப்மபன்.ஆண் உவடந்து வைபிடுவைகான் என நமபபியதகால் மநசம வைபிவளவைபித்தவைனனடம ஆவச 
வைபிவளவைபித்து வைபிடக் கூடகாது என  நகாமன பலமுவற புவதந்து ஷககாண்மடன். 
அதனகால்தகான் நவீ புண்னவககவள மசகரித்த மபகாது மேகசிழ்ந்மதன். நுண்ணுணைரவு 
ஷககாண்டவைன் என்று. அரூபமேகாய் இருந்த உணைரவுகவள , நண்பனகாய் ஷபண்மணைகாடும 
பகசிரந்து ஷககாள்ள மவைண்டுஷமேன்றும, ஆணைகாக  எதசிரபகாரத்து உவடயக் 
கூடகாஷதன்றுமஉணைரத்தக் கடவமேப் பட்டுக் கடிதம எழுதசிமனன்.நவீமயகா என் கடித்தசிற்கு 
முன்பகாகமவை பதசில் எழுதசி வவைத்தசிருந்தகாய். சரி உன்மனகாட மகள்வைபி பகால்ய ககால 
புன்னவககவள அமமேகா என்னஷசய்தகாள் என்று வைகாழ்க்வக என்பது நகான் ஆவசப் பட்டது 
என்பது மேட்டுமேல்ல என் எதசிரகாளன ஆவசப்படுவைதும நசிரகாகரிப்பதும கூடத்தகான். என் 
எதசிரகாளனயபின் பலமும பலவைவீனமும கூடத்தகான் . நகான் மசகரித்த  புன்னவகயபின் சுகம என் 
எதசிரகாளனயபின் பலவைவீனங்கவள குவற ஷசகால்ல வைபிடமவை இல்வல. ஆனகால் 
பலங்கவள மேட்டும பலன்களகாக அவடயமவை எல்லகாரும வைபிருமபுகசின்றனர. என் குடுமபமும
கூட அவைரகள் ஆணைகாக எப்பவும என்னனடம  எதசிரபகாரக்கும மபகாதும நகான் ஷபண்ணைகாக 
முதன் முதல் அவடயகாளம கண்ட வைகானவைபில் தந்த புன்னவகவய எவனச் 
சுற்றசிய அரணைகாக்கசிக் ஷககாண்மடன்.  நசிவனவு ஷதரிந்த நகாளனலசிருந்து ககாடுகளனவடமய 
வைளரந்தவைள் முகம பபிரதசி பலசிக்கும கண்னகாடிச் சன்னலும பயபிற்றுவைபிக்கப் பட்ட 
முட்டகாள்களனன் நகரத்தசிலும வைகாழ மநரந்தவத  அனுபவைமேகாகமவை எடுத்துக் ஷககாள்ள 
புன்னவககள் கற்றுக் ஷககாடுத்தது.  உன் பள்ளனத் மதகாழசிகள் இருவைவர இரு மவைறு 
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சந்தரப்பங்களனல்  சந்தசித்த சமபவைம நசிவனவைபில் வைருகசின்றது. ஷபகாருட் ககாட்சசியபில் சந்தசித்த 
உனது ஆரமப ககால பள்ளனத் மதகாழசியுடன் நவீயும நகானும அணுகசிய மபகாது அவைள் 
அமமேகாவைபின் கண்களனல் என் தகாயபின் கலவைரத்வதப் பகாரத்மதன் பகாவைமேகாயபிருந்தது.

அதுவைவர அண்ணைன்களனன் அருககாவமேவயமய தவைபிரக்கப் மபகாதசித்தபடி இருந்த என் அமமேகா 
முதன் முதலகாய் ஒரு சகாவு வைவீட்டில் வைந்தசிருந்த மேகாமேகா வபயனனடமேசிருந்து எவன ஒளனக்கப் 
பகாடுபட்டது  இன்று நசிவனத்தகாலும சசிரிப்பு வைருகசின்றது. இயல்பகாகப் 
பழகசியபிருந்தகால் சகாதகாரணைமேகாக முடிந்து வைபிட்டிருக்கக் கூடிய வைபிசயம, என் புன்னவககவள 
மசகரிப்பவைனகாய் அவைவன மேகாற்றசியவதயும உணைரந்தசிருந்மதன்.என் அமமேகாவைபின் தவைபிப்பு 
உணைரந்து , அவைன் உணைரவவை புரியகாதவைளகாய் கடந்து மபகாய்க் ஷககாண்மட 
இருந்மதன்.ஆனகால் நகானும என் மேடியபில் புன்னவககவள ஒளனத்தசிருந்மதன் என்பமத 
உண்வமே என் அமமேகாவைபின் அன்வறய தவைபிப்பு உனது மதகாழசியபின் தகாயபிடமும கண்ட மபகாது 
உனக்கு புரிய வவைக்க முடியுஷமேன்று நமபபி நகான் உனது பவழய 
மேகாணைவைரகவள சந்தசிக்க பள்ளன மபகாவைவத தள்ளனப் மபகாட்மடன். என் அமமேகா எவன 
ஒளனத்ததும நகான் உவன தடுத்ததும ஒன்றல்ல என்று நவீ புரிவைகாய் என்று நமபுகசின்மறன்.

இன்னுஷமேகாரு சமபவைம என் தவைபிரத்தவல இயல்பு என புரிய வவைக்கும. தற்மபகாவதய 
பள்ளனத் மதகாழசிவய அவைரது தந்வதயுடன் நகாம உணைவு வைபிடுதசியபில் சந்தசித்த மபகாது நகான் 
உவன மமேவசயபில் உடன்  அமேர அவழத்மதன். நவீ மேறுத்து வைபிட்டகாய். . நவீ 
மேறுத்து ஷவைளனமய ஓடிப் மபகானகாய்.  உன் நண்பரகள் என ககாரணைம ஷசகான்னகாய் இவணைந்து 
உணைவு வைபிடுதசியபில் அமேரந்தசிருப்பவத உனது நண்பரகள் மகலசி ஷசய்யக் கூடும உவன கூசச்
ஷசய்யும வைபிதமேகாக  எனப் புரிந்து ஷககாண்மடன். மபதங்களற்று உணைரத் 
ஷதகாடங்கசி வைபிட்ட நவீ மபதங்கமளகாடு வைகாழ்கசின்ற உலகத்தசிற்கு முன்னகால் எப்படி நகர 
மவைண்டும என்றும  உணைரந்து ஷககாண்டகாய் சரி மேற்றவைரகவள வைபிடுமவைகாம நம 
இருவைருக்கசிவடயபில் வைருமவைகாம. நவீ தனனவமேவய வைபிருமபபிய ககாலத்தசில் உன் புன்னவகக்கு 
ககாரணைமேகானவைள் பற்றசி  உன் இயல்பகான மபச்சசிமலமய புரிந்து ஷககாண்மடன். ஆனகால் நவீ 
எனக்கு  ஷசகான்னகாய் இது உனது கப்மபகாரடு அவத தசிறக்க மவைண்டகாம என்று. உனது 
அந்தரங்கங்கவள புரிந்மதன்( புரிந்து ஷககாள்ள முயன்மறன்) நசிஷகா. நவீ எவன 
நண்பனகாய் உணைரந்த மபகாதும உனக்ஷகன்று அந்தரங்கம இருக்குஷமேன்று நமபபிமனன். அதசில்
அத்து மேமீறசி நுவழய வைபிருப்பப் படவைபில்வல. நவீ ஷசகால்லகாமேமலமய புரிந்து ஷககாண்மடன் என்று
ககாண்பபிப்பது  உவன நசிரவைகாணை அதசிரச்சசிக்கு ஆளகாக்கும என்பதகால் 
வைபிலகசிமய உன்மனகாடு இருந்மதன்.ஆம இது என்வன வைபிட  இனன உனக்ககான உலகத்தசிற்கு 
நகான் வைபிடுகசின்ற ஷவைற்றசிடம.

இன்று அரூபமேகாய் உன்னனடம இருக்கசின்ற புன்னவககவள ரூபமேகாயும நவீ சந்தசிக்க  
உன்மனகாடமவை தூக்கசிக் ஷககாண்டு மபகாக வைபிருமபபினகால் ககாடுகளனவட பழக்கப் பட்ட நவீ 
நகரங்களனலும வைகாழப் பழகனும. உன் எதசிரகாளனயபின் மவைரகள் நகரத்தசிலசிருக்கசிறது நசிஷகா. 
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நகரத்தசிற்கு வைந்து ககாடுகளனன் ஆத்மே ருசசிவய அவைளுக்குள் ஊட்டும மபகாது ககாட்டின் 
குளனமரகாடும நகரின் கதகதப்மபகாடும உன் வைகாழ்வு இனனக்கும.

உனது கடிதம மபகால  நகானும என் தந்வதயபிடம எனது புன்னவக மேந்தசிரங்கவள 
நண்பனகாய் பகசிரந்த மபகாது அதசிரந்மதன்.எங்களது இருதரப்பு புன்னவக மேட்டுமமே என் 
தந்வதயபின் பகாரவவையபில் மபகாதுமேகானதகாக இல்வல வைகாழ்வைபியல் அடிப்பவடயபிலசிருந்து 
அவைன் நசிரகாகரிக்கப் பட்டகான். எவனப் மபகாஷசிக்க முடியகாதவைஷனனறு நகான் எப்பவும 
அவைனனடமேசிருந்து தூரமேகாக வவைக்கப் பட்மடன். ககாடுகமளகாடு பழகசிய நகான் அதன் ஆத்மே 
ருசசிவய ககாட்டத் தயகாரகாக இருந்த மபகாது அவத ஏற்றுக் ஷககாள்ளும தசிட மதகாள் 
அவைனனடமேசில்லகாது மபகாயபிற்று.

என் தசிருமேணை மமேவடயபின் எதசிரில் என் புன்னவக அமேரந்தசிருக்கப் பகாரத்து மேகசிழ்ந்த மபகாது 
அரூபமேகாகமவை புன்னவககவள தூக்கசிக் ஷககாண்டு பயணைபிப்பது சகாத்தசியஷமேன்று வைபிளங்கசிற்று .
வைகாழ்க்வகயபில்  நவீர மபகால ககாற்று மபகால புன்னவக நசிறமேற்றும 
உடலற்றும இருந்ததகால் எல்லகா கூட்டுக்கும அதுவைகானது.

என் புன்னவககளனன் வைபிவதகவள எதசிரியபிடமும ஒவ்ஷவைகாரு நண்பனனடமும கூட இன்று 
வைபிவதத்து வைபிடுகசின்மறன். எவன அவைரகளுக்ககானவைளகாய் ஆக்கசிவைபிடகாதபடிக்கு வைபியகாபபித்த 
படிமய நகர மேகசிழ்ச்சசி எனக்கும அவைரகளுக்குமேகானதகாயபிற்று.

இந்த அனுபவைத்தசில் உன் புன்னவககள் முகசிழ்க்கக் ஷதகாடங்கசிய மபகாது உன் மதகாள்களனன் 
தசிடமமேற்ற  உன் மேமீது தசிணைபித்தல்கவள ஷசகாடுக்கசிமனன். பூத்த புன்னவககள் ககாயகாகசி 
கனனயகாகசிற மபகாது நவீ வைபிவளகசிற நசிலமேகாக இருந்மத ஆக மவைண்டும. இப்ஷபகாழுது 
நகரத்தசிற்கு பழக்குகசின்ற அமமேகாவைகாக நவீ அவடயகாளமேசிட்டு வைருத்தப் பட்டகாய்.

இல்வல உன்வன நகரத்தசிற்கு பழக்க முடியகாது , நல்லதுமேசில்வல என நகானறசிமவைன். ககாடு 
ககாடகாகமவை ஷதகாடரந்து இருப்பதசில்வல. அது நகரமேகாதமல அதன் உயபிரப்பு உன் ககாட்டின் 
வைபிவதவய  நகரத்தசில் வைபிவதத்து வைபிட ஷசகால்லசித் தருகசின்மறன். என் 
தந்வதவய இரண்டு வைருடம ஷவைறுத்தது மபகால் எவன ஷவைறுக்ககாமத எனது தந்வத 
என்னனலசிருந்து புன்னவகவய வைபிலக்கசினகார. நகான் உன் ககாதவலக் வகமயந்த உவன 
வைலுவைகாக்க முயற்சசித்மதன் இக்கடிதம என் ஷசய்வககளனன் ஷமேகாழசி ஷசகால்லும 
ஷமேமௌனத்தசின் வைலசி ஷசகால்லும . மேகளகாயபிருந்தவைள் மேகவன வைழசி நடத்தும வைபிதம 
ஷசகால்லும. ககாடுகவளப் சுவைகாசசிக்கப் பழகசியவைன் பகாவதயபில் நசிலமும வைகானும நவீரும கூட 
வைரும, வைளரும. எல்லகாவைற்வறயும சுவவைக்கும தசிறம ஷபறுவைகாய்.

சமூகமமேகாடு இவணைந்து  அதுவைகாக நவீயகாககாது அவத நகரத்துவைமத வைகாழ்வு. மேகசிழ்மவைகாடு 
வைகாழ்ந்து மபகானகான் என்பவத வைபிட மேகசிழ்மவைகாடு வைகாழ வவைத்தும மபகானகான் என்பதும 
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வைகாழ்வு இக்கடிதம உன்னனல் என்ன மேகாற்றம வைபிவளவைபிக்கும  என யூகம ஷசய்து 
வைபிட  முடியவைபில்வல. ஏஷனனனல் நவீ ஏற்கனமவை இருக்கசின்ற உலகசின் படிமேம அல்ல. புதசிய 
வைகாரப்பு. புதசிய அறசிவைபியல் கண்டு பபிடிப்பு மபகால என் ஆத்மே முயற்சசிகளனன் வைபிவளவுகள் 
எதுவைகாக இருந்தகாலும ஏற்றுக் ஷககாள்ள எப்பவும தூங்ககாத கண்களுடன் 
அவலவுறுகசின்மறன். ஒரு நகாள் உன் மேடி எவன உறங்கச் ஷசய்யுமேகா நசிஷகா இவ்வுலகசின் 
புதசிய ஆண்மேகவன தந்து வைபிட்மடன் என்ற தசிருப்தசிமயகாடு

அமமேகாவைகாகவும இருக்க ஆவசப்படும நண்பன்

தவீபகா

thilaga bama < mathibama@yahoo.com
பதசிவுகள் 22 ஜஹூன் 2011
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9. வவிருந்து - வக.எஸ.சுத�கர் 

- அட சகாந்தன்! நவீங்கள் எப்ப ஒஸமரலசியகா வைந்தனனயள்?

- ஆர குமேரமனகா? நகாங்கள் இஞ்வச வைந்து ஒண்டவர வைருஷமேகாப் மபகாச்சு. எப்பபிடி உன்வர 
பகாடுகள் மபகாகுது? நவீ ஷவைளனக்கசிட்டு ஒரு பத்துப் பதசின்மூண்டு வைருஷம இருக்கும என்ன?

- பரவைகாயபில்வல சகாந்தன். இப்ப நகாங்கள் ‘டிலமகயபிவல’ இருக்கசிறம. நவீங்கள்?

- நகாங்கள் ‘அல்ற்மரகானகா’வைபிவல.

- அப்ப கசிட்டத்தகான். என்ன ஒரு பபிள்வளமயகாவட நசிப்பகாட்டிப் மபகாட்டியள் மபகால.

- உம. ஒண்டு ககாணும. இந்த ‘லவைற்ரன் மேகாக்ஷகற்றசிவல’ எல்லகாம மேலசிவு எண்டிச்சசினம 
குமேரன். ஆனகா வைந்து பகாத்தகாத்தகான் ஷதரியுது.

- பவழய இருமபுச் சகாமேகானுகளும, படு குப்வப வைபிவலயும. அவைபிச்ச மசகாளன் ஒண்டு ஐஞ்சு 
ஷடகாலர ஷசகால்லுறகான்.

- நவீங்கள் வைகாற சனனக்கசிழவமே, எங்கவட வைவீட்டுக்கு டின்னருக்கு வைரமவைணும.

- குமேரன் இப்ஷபன்ன அவைசரம டின்னருக்கு?  இஞ்சகாரும பவைகானன, வைகாற சனனக்கசிழவமே 
என்ன மேகாதசிரி?
 
- ஒரு புமறகாகசிறகாமும இல்வல.

- அப்ப வைரலகாம குமேரன். ஆனகா ஒண்டு குமேரன். கனக்கச் சவமேச்சுப் மபகாடகாவதயுங்மககா.

- அப்ப என்ர பபிஸனஸககாட். இதசிவல என்ர ஷரலசிமபகான் நமபரும அட்றசும கசிடக்கு.

      xxx

- ஆரப்பகா அது? அடிக்கடி சகாந்தன் சகாந்தஷனண்டு மபவரச் ஷசகால்லசிக் கூப்பபிட்டது?   ‘மசர’ 
எண்ஷடல்மல உங்கமளகாவட மவைவல ஷசய்யபிற எல்லகாரும உங்கவளக் கூப்பபிடுறவவை.

- அது அந்தக் ககாலம பவைகானன. இப்ப படிப்பபிக்கசிற ரீச்சவரமய, பபிள்வளயள் மபர ஷசகால்லசிக் 
கூப்பபிடுகசிற ககாலம. உவைன் குமேரன் எண்டு, நகாச்சசிமேகார மககாயபிலடியபிவல இருந்து அப்ப 
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‘சகீஷமேன்ற் பக்டரிக்கு’ மவைவலக்கு வைகாறவைன். ‘கசிளறசிக்கல்’ உத்தசிமயகாகம.

- கண்ட கசிண்ட ஆக்களனட்வடஷயல்லகாம சகாப்பபிடப் மபகாக மவைணுமமே?

- என்ன ஷசய்யபிறது? நகாலு மேனனசர மதவவைஷயண்டகா மபகாகத்தகான் மவைணும.

      xxx

- ஆமரகா ஷரலசிமபகாவன அடிச்சு அடிச்சுப் மபகாட்டு வவைக்கசினம. ஹமலகா எண்டகாச் 
சத்தமேசில்வல.  குமேரனவவையகாத்தகான் இருக்கும.

- சரி பவைகானன. அதுக்மகன் சரியகாக் மககாபப்படுறகாய்?  எனக்குச் சரியகாப் பசசிக்குது. ஏதகாவைது 
இருந்தகாக் குடும. சகாப்பபிட்டிட்டு ஷககாஞ்சம ஷறஸற் எடுத்தசிட்டுக் குளனப்பம.

- டின்னருக்குப் மபகாறதுதகாமன எண்டு ஷசகால்லசி, ஒண்டும நகான் சவமேக்மகல்வல. 
பபிள்வளக்கும ‘சகீரியல்’தகான்  குடுத்தனகான். தண்ணைபிவயத் தண்ணைபிவயக் குடிச்சு ஒட்டகம 
மேகாதசிரி இருக்கசிறன் நகான்.

- ஒண்வடயும சகாப்பபிடகாமேல் மபகாய் ‘எப்படகா சகாப்பகாடு வைரும வைரும’ எண்டு 
ககாத்தசிருக்கசிறவத வைபிட ஷககாஞ்சம சகாப்பபிட்டிட்டுப் மபகானகா நல்லகா இருக்குஷமேண்டு. எங்வக 
பபிள்வள பவைகானன?

- அவைள் உங்ககாவல எங்வகயும வைபிவளயகாடிக் ஷககாண்டிருப்பகாள்.

- அது சரி பவைகானன உமேக்ஷககாண்டு ஷசகால்ல மவைணும. மேற்ற வைவீடுகளனவல மபகாய் 
குசசினனவயயும ஷரகாயபிலற்வறயும எட்டிப் பகாக்கசிறது மபகால குமேரன் வைவீட்டிவலயும மபகாய் 
மேகானத்வத வைகாங்ககாவதயும. குமேரன் நல்ல துப்பரவு.

- உது சரிவைரகாது. குமேரன் துப்பரவைகாக இருக்கட்டும. சவமேக்கசிறது அவைற்வற மேனனசசிதகாமன! 
எனக்கு குசசினன ஷரகாயபிலற் துப்பரவைகாக இருக்ககாட்டி சகாப்பகாடு ஷசமேசிக்ககாது.

- என்னமவைகா ஷசகால்லசிப் மபகாட்டன் பவைகானன. எங்கவட நட்வபக் குவலச்சுப் மபகாடகாவத.

      xxx

- என்னப்பகா மேகாட மேகாளனவகயகாக் கசிடக்கு. இடம மேகாறசி வைந்தசிட்மடகாமமேகா?
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- சரிமயகாண்டு நமபவரப் பகார பவைகானன.

- இதுதகான். இதுதகான். நகாங்கள் மூண்டு வைவீடு 'ஷறன்'றுக்கு மேகாறசியகாச்சு. வைவீட்டுக்குப் 
மபகாமகக்வக ஒரு கழுவைபித் துவடப்பு, வைவீட்வட வைபிட்டுப் மபகாமகக்வக ஒரு கழுவைபித் துவடப்பு.
ஆற்வறமயகா வைவீட்வடக் கழுவைபிக் கழுவைபித் துவடச்சு வகயும மதஞ்சு மபகாச்சு.
 
- ஷபகாறுமேப்பகா இப்பதகாமன நகாட்டுக்வக நுவழஞ்சசிருக்கசிறம. புதுசகாக் கட்டுறதுதகாமன!

- அங்வக ‘கசிளறசிக்கல்’ உத்தசிமயகாகம எண்டு ஷசகான்னனயள். கசிளறசி எடுத்த கல்லசிவலக் 
ஷககாண்மடகா இப்ப இஞ்வச வைவீடு கட்டியபிருக்கசினம. நவீங்களும ஒரு ‘மபகாமேன்’ உத்தசிமயகாகமும.
எப்பமவைகா ஷசகான்னனகான் ஷவைளனநகாடு மபகாமேன் மபகாமேன் எண்டு. 
மகட்டகால்தகாமன இந்த ‘மபகாமேன்’.

- ஏய்! இஞ்வச பகார. சுவைரிவல ‘வமேக்’ ஒண்டு கசிடக்குது. நகாங்கள் கவதக்கசிறது எல்லகாம 
உள்ளுக்வக மகட்கப் மபகாகுது.

- சரி. சரி. ஷபல்வல அடியுங்மககா.

      xxx

- வைகாங்மககா சகாந்தன். வைகாங்மககா, எப்பபிடி இடத்வதச் சுகமேகாக் கண்டு பபிடிச்சசியமளகா? நகாட்டுப் 
புதசினங்கள் எப்பபிடி?

- உனக்ஷகன்னப்பகா குமேரன், வைவீஷடல்லகாம வைகாங்கசி நல்ல வைடிவைகா வவைச்சசிருக்கசிறகாய்.

அதுக்கு நகான் பட்ட கஸடங்கவளச் ஷசகால்லசி வைபிளங்ககாது. இது என்ர மேனனசசி மேககாலட்சுமேசி.

- வைணைக்கம.

- வைணைக்கம. நகான் சகாந்தன். இது என்ர மேனனசசி பவைகானன. இது எங்கவட குழந்வத மரனு. 
அண்வடக்கு நவீங்கள் மேகாக்ஷகற் வைமரல்வல என்ன?

- ஓம பகாருங்மககா.

- இஞ்சகாருங்மககா? ஷரகாயபிலற் ஒருக்ககா மபகாக மவைணும. எங்ககாலசில் பக்கஷமேண்டு 
மகளுங்மககா?
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- ஷபகாறு பவைகானன. உமேக்கு முதல் அவைசரமேகா நகான் மபகாக மவைணும. ஆ குமேரன், உங்கவட 
ஷரகாயபிலற்வற ஒருக்ககா நகான் யூஸ பண்ணைலகாமமேகா?

- நவீங்க இஞ்ச வைகாருங்மககா பவைகானன. பபிள்வள வகயபிவலமய நசித்தசிவர மபகாலக் கசிடக்கு. 
உள்ளுக்வக ஷககாண்டு வைந்து படுத்தசிப் மபகாட்டு, இப்பபிடி வைகாங்மககா நகாங்கள் ஏதகாகசிலும 
கவதப்பம.

- உங்கவட குசசினனவய ஒருக்ககாக் ககாட்டுங்மககா மேககாலட்சுமேசி அக்ககா. நவீங்க அக்ககாமவைகா 
தங்கச்சசிமயகா? அக்ககாதகாமன! சட்வடயபிவல ஏமதகா பபிரண்டு மபகாய்க் கசிடக்கு.

- இதுதகான். இதுதகான்.

- இஷதன்ன பளனச் பளனச்ஷசண்டு நல்ல ஷபகாலசிஸசகாக் கசிடக்கு உங்கவட குசசினன.

- இது சவமேக்கசிற குசசினன இல்வல பவைகானன.

- அப்ப?

- இது வைடிவுக்குக் கட்டின குசசினன. சவமேக்கசிறஷதல்லகாம கரகாஜ்சுக்வகதகான். அங்வக 
சவமேச்சுப் மபகாட்டு, பபிறகு இஞ்வச எடுத்து வைந்து வவைக்கசிறனகாங்கள்.

- ஏன் மேககாலட்சுமேசி அக்ககா இவ்வைளவு சகாப்பகாடு கறசியள்? உங்களுக்கு வைவீண் சசிரமேம.

- ஒவ்ஷவைகாரு கசிழவமேயும சனன அல்லது ஞகாயபிறு மேட்டிவலதகான் சவமேக்கசிறனகான் பவைகானன. 
மதவவைக்குத் தக்க மேகாதசிரி குட்டிக் குட்டி பபிளகாஸரிக் பகாக்குக்குள்வள மபகாட்டு 
‘பபிறவீசருக்குள்வள’ வவைச்சு வைபிடுவைன். நவீங்கள் கசிழவமேக்கு எத்தசிவன தரம 
சவமேப்பபியள்?

- ஏழ் மூண்டு இருபத்ஷதகாண்டு!

- இன்னும ஏழகாம வைகாய்ப்பகாட்டிமலமய இருக்கசிறசியளகா?

- ஏன் சசிரிக்கசிறசியள் அக்ககா? இவைருக்கு ஒவ்ஷவைகாரு நகாளும சவமேக்க மவைணும. நவீங்கள் 
எத்தசிவன தரம சவமேப்பபியள்?

- வைகாய்ப்பகாமட கசிவடயகாது. கசிழவமேக்கு, ஷவைறும மூண்டுதகான். உங்கவட பபிள்வளக்கு இப்ப 
என்ன வையசகாகுது பவைகானன?

பத�வகள ©  2020



95                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

- மூண்டு முடிஞ்சுது அக்ககா. உங்கவட பபிள்வளக்கும அமத வையசுதகாமன. ஆனகா நல்ல 
வைளரத்தசியகாக் கசிடக்கு. ஏதகாவைது ஸஷபஷலகா சகாப்பகாடு குடுக்கசிறனனயமளகா? நல்லகா ஷமேகாழு 
ஷமேகாழுஷவைண்டு உருண்டு தசிரண்டு வைடிவைகா இருக்கசிறகான்.

- அப்பபிடிஷயகாண்டும ஷபரிசகா இல்வல. நகானும உயரம, அவைரும உயரம. அதகாவல பபிள்வள 
ஷககாஞ்சம வைளரத்தசி. நவீங்கள் இரண்டு மபரும கட்வட. அதகாவல பபிள்வளயும கட்வட. 
மவைணுஷமேண்டகா ஷககாஞ்சம பகாவலக் கூடக் குடுத்துப் பகாருங்மககா. எங்க உங்கவட 
ஹஸபனட் இன்னும ஷரகாயபிலற்றகாவல வைமரல்வலப் மபகால கசிடக்கு.

- அவைர எதசிவலயும ஸமலகா(slow). எப்பபிடி உங்கவட ஹஸபன்வர மவைவல மபகாகுது? 
அவைருக்கு மவைவலயபிவல சற்றசிஸபக்சன்(satisfaction) இருக்ககா? இவைஷரண்டகா சதகா மவைவல 
மவைவலஷயண்டபடி.

- படிச்ச ஆக்கவளக் கலசியகாணைம கட்டினகா உப்பபிடித்தகான். மவைவலவயமய கட்டிப் பபிடிச்சுக் 
ஷககாண்டு இருப்பபினம.

- மேககாலட்சுமேசி அக்ககா, உங்கவட அவைருக்கு இப்ப என்ன சமபளம மேட்டிவல வைரும?

- என்ன ஒரு நகாப்பது நகாப்பத்வதஞ்சு ‘மக’ (K) மேட்டிவல வைரும.

- அஷதன்ன ‘மக’?

- எல்லகாரும அப்பபிடித்தகான் ஷசகால்லசினம. ஒரு வைபித்தசியகாசமேகா இருக்கட்டுஷமேண்டு நகானும 
ஷசகால்லுறன். ஆ, உங்வக  உங்கவட ஹஸபனும வைந்தசிட்டகார.

- என்ன சகாந்தன் ஷரகாயபிலற் கழுவைபிப் மபகாட்டு வைகாறகாப் மபகால கசிடக்கு.

- சரியகாச் ஷசகான்னனயள் குமேரன்.

- வைகாங்மககா சகாந்தன், முதலசிவல ஷககாஞ்சம தண்ணைபி ஷவைன்னன எடுப்பம. அப்பதகான் சகாப்பகாடு 
இறங்கும.

- சகாப்பகாடு நல்லகாத் தூக்குத் தூக்குது குமேரன்.

- அப்பகாடகா ஒரு மேகாதசிரி ஷரகாயபிலற்ருக்குள்வளயபிருந்து வைந்தசிட்டியள் என்ன. நகான் ஒருக்ககா 
ஷரகாயபிலற் மபகாயபிட்டு வைகாறன் மேககாலட்சுமேசி அக்ககா.
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      xxx

- சகாப்பகாட்டுக்குத் தகாங்ஸ குமேரன். சகாப்பகாடு ஷரகாமப ஷரகாமப பபிரமமேகாதம.

- எனக்கு ஷசகால்லகாவதயுங்மககா சகாந்தன். இஞ்வச பக்கத்தசிவல நசிக்கசிறவைகாக்குச் 
ஷசகால்லுங்மககா.

- மேககாலட்சுமேசி, சகாப்பகாடு ஷரகாமபப் பபிரமமேகாதம. இரசம ஷசகால்லசி மவைவலயபில்வல. அதசிலும 
அந்த இவறச்சசிக் கூட்டு, இறகால் குழமபு, அப்பப்பகா. இதுகளனன்ர றசிசசிப்பபிவய ஒருக்ககா 
என்வர மேனனசசியபிட்வடக் குடுத்து வைபிடுங்மககா.

- சுமமேகா புகழகாவதயுங்மககா. தப்பபிமனகாம பபிவழச்மசகாம எண்டு ஒமர ஓட்டமேகா ஓடுறசியள். 
உங்கட வைவீட்வடயும வைந்து ஒருநகாள் சகாப்பபிட்டகா, பவைகானனயபின்ர வக வைண்ணைத்வதயும  
ஷதரிஞ்சசிடலகாம.

- கட்டகாயம ஒரு நகாவளக்கு எங்கவட வைவீட்வடயும வைரமவைணும மேககாலட்சுமேசி அக்ககா. அப்ப 
நகாங்கள் மபகாட்டு வைகாறம.

      xxx

- இஞ்சகாருங்மககா, பபிள்வளயபின்ர ஷதகாப்பபிவய மேககாலட்சுமேசியக்ககா வைவீட்டிவல வைபிட்டிட்டு 
வைந்தசிட்மடகாமேப்பகா. ஷககாஞ்சத் தூரமதகாமன வைந்தசிருப்பம.

- ஒருக்ககா ககாவரத் தசிருப்புங்மககா.

- உமேக்கு எப்பவும ஏதகாகசினும ஒண்வட வைபிட்டிட்டு வைரகாட்டி பத்தசியப்படகாது. சரி. மபகாய் 
எடுத்து வைருவைம.
      
- இஷதன்னப்பகா இருட்டுக்வக நசிண்டு ஷககாண்டு குமேரனும மேனனசசியும ஏமதகா ஷககாழுத்தசிப் 
மபகாடினம. ஷவைடிகசிடி பூவுறசிஸ ஷககாழுத்தசி வைபிவளயகாடினமமேகா? எங்கவட மபரும 
இவடக்கசிவட அடிபடுது. இப்ப மபகானகா வைபிஷயம குழமபபிப் மபகாகும.

- உம. குனனயுங்மககா. மூண்டு தரம துப்புங்மககா. சமபளம மகக்க வைந்தசிட்டகாளகாம சமபளம. 
எங்வகயப்பகா உவவையவளத் மதடிப் பபிடிச்சசியள்?

- நகாவளக்கு உங்கவட மவைவல பறசி மபகானகாலும மபகாகும. நவீயும குனனயடகா ஒருக்ககா.
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- பபிள்வளக்கு வைபிளங்ககாது. நவீ சுத்தசிப் மபகாடு மேககாலட்சுமேசி.

- துப்படகா மூண்டு தரம. ஷமேகாழுஷமேகாழுப்பகா இருக்கசிறசியகாம. நகாவளக்கு வையபித்தகாவல 
அடிச்சுக் கட்டிலசிவல கசிட.

- பபிள்வளயபின்ர நகாக்கசிவல ஷதகாட்டு வவை மேககா. நகான் என்ன ஷசய்யபிறது. அவைன்ர மேனனசசி 
உன்வனக் மகட்டதுக்கு. சகாந்தன் ஏமதனும மகட்டவைமனகா? அவைன்தகான் என்ர பபிறண்ட். 
அந்தப் பபிள்வளயபின்ர ஷதகாப்பபிவய இப்ப என்ன ஷசய்யபிறது?

- அவத உங்வக வவையுங்மககா. ககார அல்லது அடுப்புத் துவடக்க உதவும. மஹகாம மலகான் 
என்னண்டு எடுக்கசிறதகாம. அது மவைவற பபிரச்சசிவன அவைளுக்கு. நவீங்க இரவைபிரவைகா தசிண்டது 
பகாதசி தசின்னகாதது பகாதசியகா இரண்டு மூண்டு மவைவல ஷசய்தஷதல்லகாத்வதயும 
இனனச் ஷசகால்லசிக் ஷககாண்டிருங்மககாவைன்.

- சரி வைகாப்பகா மேககா.

- நகாவுறு எரிஞ்சு முடிஞ்சகாப்மபகாலதகான் நகான் வைருவைன். பகாருங்மககா ஏதகாகசிலும ஷநடிகசிடி 
வைருகுதகாண்டு. சரியகான நகாவுறு.

      xxx

- எட சகாப்பகாடு முடிஞ்சு வைவீட்வட மபகாய்ச் மசர முதமல நகாவுறு கழசிக்கசிறகான்களப்பகா. என்ன 
ஷஜன்மேமமேகா? இந்த லட்சணைத்தசில ஷதகாப்பபி இல்லகாத குவற.

- என்னப்பகா ஷவைறும வகமயகாவட வைகாறசியள்? ‘மபகாக்கசிமமேகான்’ ஷதகாப்பபியல்மல?

- ‘மபகாக்கசிமமேகாமனகா’? நகாட்டிவல இப்பபிடியும மபகாக்கசிரிமமேகான்கள் இருக்கசினஷமேண்டு 
இண்வடக்குத்தகான் ஷதரிஞ்சு ஷககாண்டன் பவைகானன.

- என்னப்பகா என்ன உளறுகசிறசியள்?

- நகாங்கள் வைவீட்வட மபகாய்ச் மசரமுதமல நகாவுறு கழசிக்கசிறகான்களப்பகா! முதலசிமலமய 
ஷசகான்னனகான்தகாமன! நவீங்களும உங்கவட ஆக்களும. குப்வபச் சனங்களப்பகா. எடுங்மககா 
ககாவர.  உங்களுக்கு இன்னுஷமேகாண்டு ஷசகால்லமவைணும. முதலசிவல 
ஷசகால்லசியபிருப்பன். ஷசகான்னகா என்ன ஷசகால்லுவைபியள்? நட்வபப் பபிரிக்கசிறன்   நகாட்வடப் 
பபிரிக்கசிறன் எண்டு ஷசகால்லுவைபியள்.
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- புதசிர மபகாடகாமே ஷசகால்லு பவைகானன.

- ஹமர ரகாமேகா மககாயபிலுக்குப் மபகாமகக்வக - வைழசியபிவல பத்துச் சசிக்கசின், பத்து ஷடகாலர 
எண்டு ஷசகால்லசி வைகாங்கசி வைந்தவவையகாம. அந்த நகாறசின சசிக்கசிவனத்தகான் எங்களுக்குச் 
சவமேச்சுத் தந்தசிருக்கசினம. நவீங்களும இவறச்சசிக் கூட்டு வைலு பபிரமேகாதம எண்டிட்டு 
வைகாறசியள். அந்த லட்சணைத்தசிவல சகாப்பபிட்டு முடிய முதல், ஷபகாலசித்தவீன் பகாக்குகளுக்வக 
சகாப்பகாடு கறசியவளப் மபகாட்டு பபிறவீசருக்குள்வள மவைவற தள்ளுகசிறகா.

\- ஒவ்வைகாக், ஒவ்வைகாக்.

- இன்னுஷமேகாண்டு. இவதச் ஷசகால்ல எனக்மக சத்தசி வைருது. வைகாங்கசி வைந்த சசிக்கசிவனயும 
ஷவைட்டுறதுக்கு ஒரு இடம இல்வலஷயண்டு, பகாத்துறூமுக்கும ஷரகாயபிலற்ருக்கும மபகாற 
இவடஷவைளனயபிவலயல்மல   வவைச்சு ஷவைட்டியபிருக்கசினம.

- என்னண்டு உனக்ஷகல்லகாம இது ஷதரியும பவைகானன?

- இவறச்சசித் துண்ஷடல்லகாம பூ மேவழ மபகால சுவைர முழுக்கக் கசிடந்தவதக் ககாமணைல்வலமய
நவீங்கள்?

- ஒவ்வைகாக்!

- வைபிருந்து வைபிருந்து எண்டு கூட்டி வைந்தசியள். இப்ப உந்தச் சத்தசிக்கு ஒரு மேருந்து வைகாங்க 
முடிமயலகாமேல் கசிடக்கு. சத்தசி எண்டகாலும ‘ஷடகாக்ரரிட்’வடக் ககாட்டி ஒரு ‘பபிறசிஸகசிரிப்ஷன்’ 
வைகாங்மகலகாட்டி ‘பகாமேஷசிக்’ககாரன் மேருந்து தரகான். ககாருக்வக சத்தசி 
எடுத்து எடுத்து ககாமர நகாறசிப் மபகாச்சு.

- ஷபகாறு பவைகானன. நகான் படுற அவைஸவதயபிவல நவீ மவைவற. வையபித்வத வைலசிச்சு வைலசிச்சு 
வைருதப்பகா!

- ஷகதசியபிவல ஓடி வைவீட்வட மபகாய்ச் மசருங்மககா. ஏமதகா பழஷமேகாழசி ஷசகால்லுவைபினம. 
வைபிருந்மதகா மேருந்மதகா எண்டு. ஒண்டுமமே இப்ப வைருதசில்வலயப்பகா.

- இப்ப உதுவைகா முக்கசியம.

< kssutha@hotmail.com>
பதசிவுகள் 22 ஜஹூவல 2011
**************************
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10.  பூப்பும் பற�ப்பும் - நவவஜ�த� வஜ�கரட்னைம் (லண்டன)

துருமபு ஒன்று ககாற்றசிமல பறக்குமமபகாது அது ஏன் பறக்குது என்பது  ஞகானனக்குத் 
ஷதரியுமேகாம. அவைரகள் சகுனங்கவள அறசிவைகாரகளகாம. பபிறர வைகாரத்வதகளனலசிருந்து அவைரகள் 
உள்ளத்வத அறசிவைகாரகளகாம. முகச்சகாவடகளனலசிருந்து அவைரகள் சுபகாவைத்வத 
அறசிவைகாரகளகாம என்றுதகான் அறசிந்தசிருக்கசிமறன். ஆனகால் சகாதகாரணை மேனனதரகளகாகசிய எமேக்கு 
இவவை முடியகாமேற் மபகாகசின்றது. தசிருமேணைமேகாகசி ஐந்து வைருடங்களகாகக்; ககாத்தசிருந்து கசிவடத்த
அழககான அருவமே மேகள். அக்குழந்வத மேகாரபபில் வைகாய் புவதந்து 
ஷககாடுத்த வைலசிகள் இன்னும  மேகாறகாது எவடயற்ற மேலரகளகாக அந்தத் தகாயுள் வைபிரிவைதுண்டு.
இப்மபகாது வையது ஒன்பது ஆரமபபித்தசிருக்கசிறது அக்குழந்வதக்கு. பகாடசகாவலக்கு  
கூட்டிச்ஷசல்வைது மேட்டுமேல்ல, சனனக்கசிழவமேகளனல் இங்குள்ள தமேசிழ் 
பகாடசகாவலகளனல் பரதநகாட்டியம, வைவீவணை மபகான்ற கவலகவளயும தன் குழந்வதக்கு  
கற்றுக் ஷககாடுப்பதற்ககாக ஓய்வைபின்றசி அவலந்துஷககாண்டிருப்பவைள் அந்தத்தகாய்.

 ‘மேம, ஷவையர இஸ வமே ஸகூள் வர?’ ‘என்ர வவைற் ஷசகாக்வஸ ககாணைவைபில்வல’ என்று ஒரு
பபிரச்சவன எழுப்பபித்தகான் ககாவலயபில்  பகாடசகாவலக்மக புறப்படுவைகாள். எல்லகாவைற்வறயும 
உற்சகாகத்மதகாடும,  ஆரவைத்மதகாடும மதடி எடுத்துத் தயகார ஷசய்து 
பகாடசகாவலக்கு அவழத்துச் ஷசல்வைதசில் ஷபருமேசிதம அவடவைகாள் அந்தத்தகாய்.

“ஷசல்வைக் குஞ்சு பள்ளனக்கூடத்தகால்; வைந்தகால் எல்லகாவைற்வறயும அவைற்றசிற்குரிய அந்தந்த 
இடத்தசில் ஒழுங்ககாக வவைத்துப் பழக மவைண்டுமேடகா ஷசல்லம. அப்படி வவைத்துப் பழகசினகால் 
ஒன்றும ஷதகாவலய மேகாட்டகாது. சசின்ன குட்டிப் ஷபண்பபிள்வளப் 
ஷபண்ஷணைல்மலகா! பபிள்வளக்ஷகன்று தனனயகான சசின்ன அவற இருக்குத்தகாமன! உடுப்புகவள 
கூட அடுக்கசி எல்லகாம ஒழுங்ககாக வவைத்துப் பழக மவைண்டும கண்ணைகா!” என்று, தகான் 
கன்னனயர மேடத்தசில் படிக்குமமபகாது சசிஸடமேகார ஷசகால்லசிக்ஷககாடுத்தவைற்வற 
அப்படிமய ஷசகால்லுவைகாள் அமமேகா.
        
தன் அருவமே மேகள் பபிறந்த நகாள் ஷதகாடக்கம குளனப்பகாட்டும ஷதகாட்டியபில்; அவைவள 
குளனப்பகாட்டி,  குளனரபடகாமேல் அவணைத்து வவைத்தசிருப்பதும, வைவீட்டில் மேசின்சகாரத்தசில் இயங்கும
ககீற்றவரப் மபகாட்டு சூடகாக வவைத்தசிருந்து, வைகாசம நசிவறந்த ஓடிக்ஷககாமலகாவன 
பஞ்சுகளகால் ஒத்தசி எடுத்து ககாது, மூக்கு ஈரங்கவள தடவைபி எடுத்து குளனயவல ஒரு 
பரவைசமூட்டும பகசிரதலகாக்கசிவைபிடுவைகாள் அந்தத் தகாய். அவைள் வைளரந்து வைரும ஒவ்ஷவைகாரு 
வையதும, அவைள் சமபந்தப்பட்ட எந்த ஒரு வைபிடயமும இனனய நகாட்களகாகசி ஒமர 
பரபரப்புத்தகான் அமமேகாவுக்கு. 

லண்டனனல் பகாரத்தகால் பபிள்வளகள் கசிடு கசிடுஷவைன்று வைபிவரவைகாக வைளரச்சசி அவடந்து 
வைபிடுகசின்றகாரகள். உணைவுவைவககளனன் வைபித்தசியகாசங்கள்;; முக்கசியககாரணைம என்றுதகான் எங்கட 

பத�வகள ©  2020



100                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

கண்டுபபிடிப்பு. தனது மேகளுக்கு வையது ஒன்பதகாக இருந்தகாலும அவைளனன் உடலசில் 
மேகாற்றங்கள் அப்பட்டமேகாகத் ஷதன்பட்டுக்ஷககாண்டிருந்தது. அறசிவைபிலும, உடலசிலும அவைளனல் 
ஷபருமேளவைபில் மேகாற்றங்கவள அவைதகானனக்க முடிந்தது. உணைரவுகவள ஷவைளனப்படுத்தக் கூடிய 
அழகசிய சசிவலயகாக தகாயுள்ளத்தசில் அச்சசிறுமேசி மேலரந்தகாள்.

ஷகாமமபகா நுவர தவலயபில் பூக்க ஷமேதுவைகாகக் மககாதசியபடி ‘கண்வணை மூடிக்ஷககாள் ஷசல்லம’
என்று அவைளுக்கு மூச்சு முட்டிவைபிடுமமேகா என்ற ஒருவைபித பயத்தசில் ஒரு வகவய சசிறு 
குவடயகாகக் குவைபிய வவைத்து ஷவைவரத் தவலயபில் பபிடித்துத்தகான் 
தவலயபில் குளனப்பகாட்டுவைகாள். ‘இங்மகஷயல்லகாம மசகாப் மபகாட்டு நல்லகாக ஊத்வதகள் மபகாக 
குளனக்கமவைண்டும’ என்று அமமேகாவைபின் வக வைபிரல்கள் பபிள்வளயபின் உடல் பூரகாகவும பரவும. 
தனது ஷசல்ல மேகளனன் இளமேகாரவபயும, குட்டிவையபிற்வறயும, 
அவைதகானனத்த அமமேகாவைபிற்கு மேகசிழ்ச்சசிவயக் ஷககாடுத்தமபகாதும,  இன்னும வைபிபரம புரியகாத 
சசிறுபபிள்வளதகாமன என்ற ஒருவைபித பயமும அவைளுள் சசிதறசிச் சசித்தசிரமேகாகசியது.
ஷவைரலசிருந்து ஷதகாடரந்துவைரும ஷவைள்ளனவையவரப் பபிடித்து மசகாப்வப கழுவைபியபடி “ 
இங்மகஷயல்லகாம இனன சவதகள் வவைக்கும;. வைவீக்கம என்று பயந்தசிடகாமதயமமேகா. ஒருநகாள் 
தசிடீஷரன்று வையபிற்றுக்குக்ககீமழ வைலசிக்கும. ரத்தம கசசியும. குஞ்சு நவீ 
பயப்படக்கூடகாதடகா. அமமேகாவைபிடம வைந்து உடமனமய ஷசகால்ல மவைண்டுமே சரியகா” என்று கூற
நசிவனத்தவைள் எதுவுமமே கூறகாது தனக்குள் சசிரித்துக்ஷககாண்டகாள்.  அமமேகா... எங்கட ஷசல்லம
இப்ப ஷபரிய ஆளகாக வைளரந்துஷககாண்டிருக்கசிறகாள். ஓ.. வைபிவரவைபில் 
ஷககாண்டகாட்டம ஒன்று வைரஇருக்கசிறது என்று மேட்டும ஷசகால்லசிச்சசிரிக்க… அவைள் ஷககாஞ்சம 
ஷவைட்கப்பட்டு அமமேகாவைபின் வகவயத்தட்டிவைபிடுவைகாள்.

- அங்ககால மபகாங்க மேமமேசி

-இது ஷபண்கள் எல்லகாருக்கும இருக்கசிறதுதகான். மேமமேசிக்கு, அன்ரகாவுக்கு, அமமேமமேகாவுக்கு, 
உன்ர நண்பபியபின்ர மேமமேசிக்கு …

- அப்மபகா எப்ப  மேமமேசி எனக்கு அப்படி வைரும?

- என்வறக்மககா ஒருநகாள் வைரும. நவீங்க இப்ப குட்டிப் ஷபண்பபிள்வள தகாமன!

- வைந்தகால் எனக்கு ரகாதகா அக்ககா  மேகாதசிரி வைடிவைகான சகாறசி உடுத்தசி கனக்க நவககள் எல்லகாம 
மபகாட்டு ஆட்கவளக் கூப்பபிட்டு ஷசலசிபபிமறற் பண்ணுவைவீங்கமளகா?
     
- குஞ்சு இப்படிக் மகட்கசிறவீங்க… பபிள்வளக்கு ஷசலசிபபிமறற் பண்ணைகாமேல்… ஊரில இருக்கசிற 
அமமேப்பகா ஒமர பபிள்வளயபின்ர ஷககாண்டகாட்டத்வத பகாரக்கமவைண்டுஷமேன்று ஆவைமலகாடு 
மபகானனல் மபசுவைகார. உங்களுவடய அன்ரிமேகார, மேகாமேகாமேகார அதகாவைது அவைருவடய 
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எல்லகாப் பபிள்வளகளும  ஷவைளனநகாட்டுக்குப் மபகாட்டகாரகள் என்று தனனய கவைவலமயகாடுதகான் 
இருக்கசிறகார.

- அப்மபகா அமமேமமேகா எங்மக மேமமேசி?

- அமமேமமேகாவவை சுனகாமேசி வைந்து இழுத்துக்ஷககாண்டுமபகாட்டுதடகா குஞ்சு.

- அப்மபகா அமமேப்பகா தனனயமவைகா சசிமலகானனல இருக்கசிறகார? பகாவைம அமமேப்பகா.
     
மேசிருகங்கள்எந்தத் தடயத்வதயும வைபிட்டுவவைக்ககாமேல் தன் தகாவயக் வைபிழுங்கசிய மேரணைத்வத 
நசிவனத்து தசிடீஷரன ஷமேமௌனமேகானகாள் அமமேகா…  நகான் வைவீட்டில் கவடக்குட்டி என்பதகால் 
என்தகாயபின் குரல் ‘மரகாகசினன’ என்று என்ஷபயவரச் ஷசகால்வைதசில்தகான் அதசிக 
ஆனந்தம அவடவைதுண்டு. இளம மேஞ்சள்நசிறச் மசவலதகான் எனதுதகாய் வைபிருமபபி  உடுப்பகாள்.
என் அமமேகாவைபின்…அந்த முகத்தசின் இதமேகான அழகு, கண்களனன் உண்வமே, வைபிரல்களனன் 
குளுவமே, குரலசின் இனனவமே எல்லகாமமே அவைள் நசிவனவைபில் வைந்து மேகாய 
உலகசிற்குள் நுவழத்தது அவைவள. லண்டனனல் மபகாட்டி மபகாட்டுக் ஷககாண்டு வைகாரகாவைகாரம 
கவலநசிகழ்ச்சசிகள் நடகாத்தசி கவலகவள வைளரத்துக்ஷககாண்டிருக்கசிறகாரகள். அது நல்ல 
ஆமரகாக்கசியமேகான வைபிடயம தகான். கவல அரங்மகற்றங்களும மபகாட்டி மபகாட்டு 
அளவுக்கு மேமீறசிய ஆடமபரங்கமளகாடும, பணைச்ஷசலவுகமளகாடும ஷசய்கசின்றகாரகள். பபிறந்தநகாள்
தசிருமேணைக் ஷககாண்டகாட்டங்களுக்குக்கூட குவறவைபில்வல. பருவைஷமேய்துவைது கூட இப்மபகாது 
கட்டகாய ஆடமபரக் ஷககாண்டகாட்டமேகாகசிவைபிட்டது. சசிவைப்புக் கமபளம வைபிரித்துஇ 
வையதுவைந்த ஷபண்பபிள்வளவய ‘பல்லக்கசில்’தூக்கசிச் ஷசன்று வைசதசி பவடத்த அயல்நகாட்டில் 
ஷககாண்டகாடியவதப் பகாரத்த நண்பபி இவைளுக்கு வைபியப்புடன் கூறசியது வைபிமனகாதமேகாகத் 
ஷதரிந்தது. ஆனகால் தனது ஒமர மேகளனன் ஆவசவய நசிவறமவைற்ற மவைண்டும 
என்பது மேட்டும இப்மபகாது அவைளுள் சசித்தசிரமேகாகசி மேசிதந்து வைந்தது.      
    
வதப் ஷபகாங்கலன்று அவைள் வைவீட்டிலும ஷபரிய ஷபகாங்கல்வைபிழகா நடந்துஷககாண்டிருந்தது. 
சசிறுமேசியகாக இருந்த ஷபண் இப்மபகா வையதசிற்கு வைந்துவைபிட்டகாள். அவைள் எதசிரபகாரத்தசிருந்த 
புதுமேலரச்சசிப் பருவைம அவடந்துவைபிட்டகாள். மேசிதந்து மமேமலறும நசிவனவுகள் வைந்து 
தசிக்கற்றுப் பரவைபிக்ஷககாண்டிருந்தது அந்தத்தகாயபின் உள்ளத்வத…  உடலசில் ஏற்படும அத்தவன
வைலசிகவளயும அச்சசிறுமேசி தன் தகாயபிடமதகான் மேனமவைபிட்டுக் குழந்வதமபகால் கூறுவைகாள். நட்பு 
என்பது இரு உடல்களனல் உவறந்துள்ள ஓர இதயம என்று 
மசகாக்கசிரட்டீஸ ஷசகான்னது மேகாதசிரித்தகான் அவைரகள் இருவைரும தசிகழ்ந்தகாரகள்.

- மேமமேசி நகான் பகாடசகாவலக்குப் மபகாக மவைணும எத்தவன நகாட்களுக்கு இப்படி வைவீட்டில் 
இருக்க மவைணும? ஸகூல் மவைவலகள் எல்லகாம கனக்க மேசிஸபண்ணைப் மபகாறன் மேமமேசி…
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- இல்வலயடகா கண்ணைகா முதற்தரம வைருமமபகாது நகாம மேசிகவும கவைனமேகாக உடமவபத் 
மதற்றசிக் ஷககாள்ள மவைண்டும. உடமபு வைலசி குவறயத் ஷதகாடங்குமமபகாது ஸகூலுக்குப் 
மபகாகலகாம. என்னடகா ஷசல்லம இரண்டு கசிழவமேயகால ஸகூலுக்குப் மபகாகலகாம. 
எதற்கும ஸகூல் பகாக்கசில் நகாப்கசின் எப்பவும பகாதுககாப்பகாக வவைத்து வைபிடுமவைன்.  அப்படி 
ஏதும உபமயகாகசிக்கமவைண்டி வைந்தகால்… நகான் ஷசகால்லசித்;தந்தபடி..ம.. ம; என்னடகா?

சசில மேகாதங்களனன் பபின் குளனர ஷககாஞ்சம குவறந்து ஷவைய்யபிலும வைருமமபகாது ஷபரிய 
ஷககாண்டகாட்டமேகாகச் ஷசய்மவைகாமே.; இப்படியகான ஷககாண்டகாட்டங்கள் இங்கு அவைரவைர 
வைசதசிகவளப் ஷபகாறுத்து வைவீடுகளனலும, ஷபரிய மேண்டபங்களனலும அவமேதசியகாகவும, 
ஆடமபரமேகாகவும ஷககாண்டகாடுகசின்றகாரகள். அதற்கசிவடயபில் எல்லகா ஆயத்தங்கவளயும 
ஷசய்ய மவைண்டும? முக்கசியமேகாக  அமமேப்பகாவவை இந்தச் சகாட்வடக் ககாரணைங்ககாட்டி 
இலங்வகயபிலசிருந்து இங்கு கூப்பபிடமவைண்டும. தகான் பபிறந்து வைளரந்து இதுவைவர மநரில் 
பகாரத்தசிருக்ககாத அமமேப்பகாவைபின் வைரவவை சசிறுமேசி ஷபரிதகாகப் ஷபகாருட்படுத்தவைபில்வல. இருந்தும
அமமேகாவைபின் அதவீத பரபரப்வபப் பகாரத்த  சசிறுமேசியபின் முகம பூத்துக் குலுங்கும 
மரகாஜகாப்பூவவைப்மபகால் சசிரிப்பபில் மேலரந்துஷககாண்டிருந்தது.

தகாமபகாளங்களனல் ஷவைள்வளக் கண்ணைவறத் துணைபிகளகால் மூடப்பட்டிருந்த பல வைவகயகான 
பலககாரங்கள் மேஞ்சள், குங்குமேம, பழங்கள், ஷநய்யும சகீனனயும மசரத்துச் ஷசய்த அரிசசிமேகா 
உருண்வடகள்இ உழுத்தமமேகாக் களன,  பூத்தட்டுக்கள், குத்துவைபிளக்குகள் மபகான்ற 
அலங்கரித்த தட்டுக்கவளஷயல்லகாம  பூப்புநவீரகாட்டுவைபிழகாவைபிற்கு வைரணைப் பட்டகாவடகமளகாடு 
வைந்தசிருந்தஷபண்கள் பலர வகயபில் ஏந்தசிய வைண்ணைம நசின்றுஷககாண்டிருந்தகாரகள். 
மமேளக்கச்மசரியும, நகாதஸவைர இவசயும ஒலசிப்ஷபட்டியபில்; மககாரவவையகாக முழங்க… 
மேங்கலத்தசில் மதகாய்ந்து கவள கட்டிக் ஷககாண்டிருந்தது மேண்டபம. அழகசிய மேஞ்சள் நசிற 
பட்டு மேசினுங்கல் சகாறசிமயகாடும, நவககளனன் ஷஜகாலசிப்மபகாடும , பூவைகாசவனமயகாடும 
பருவைமேவடந்தஷபண் அந்தச் சமேயத்தசின் தனன அழமககாடிருந்தகாள்…
       
ஒளனயபில்  ஷஜகாலசிக்கும தனது மபத்தசியபின் அழவக  ஏமதகா ஒரு     வைவகயகான உவறந்த 
ஷமேமௌனத்தசில், சசிலமேகாதங்கள்தகான் இலங்வகயபிலசிருந்து வைந்த அமமேப்பகா ரசசித்துச் 
சசிரித்துக்ஷககாண்டிருந்தகார. சசிறுமேசியபின் ஷபற்மறகாரகளனன் மேனமமேகா உறவைபினரகள், 
நண்பரகள், அறசிமுகமேகானவைரகள் என்று பலமபரின் அன்பபின் பக்கங்கள் தசிறந்து அவைரகளுள் 
புரண்டுஷககாண்டிருந்தது.

- பபிள்வள, இங்கு வைந்ததசின் பபின் இந்தக் குளனருக்ககாக்கும உடமஷபல்லகாம சரியகான 
வைருத்தமேகாக இருக்கசிறது. என்ன இருந்தகாலும எங்கட ஊரில இருக்குமேகாப்மபகால சுகம… அந்த
சந்மதகாஷம… நகான் ஊருக்குத் தசிருமபப்மபகாறன். நகான் 
தனனக்கட்வடஷயண்டகாலும என்ர மேகாமேசி, மேச்சகாள்மேகார இருக்கசிறகாளவவை. நவீ மயகாசசிக்ககாமேல் 
என்வன அனுப்பபிவைபிடு - என்ற தந்வதயபின் மவைண்டுமககாள் மரகாகசினனக்கு ஆச்சரியத்வத 
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ஷககாடுத்தது.

- என்ன அப்பகா ‘பபிள்வளயபின் ஷககாண்டகாட்டம முடிந்த கவள இன்னும ஆறவைபில்வல. 
எவ்வைளவு சசிரமேப்பட்டு உங்கவள இங்கு அவழத்மதகாம. இப்படி அவைசரப்பட்டு ஊருக்குப்மபகாக
மவைண்டும என்கசிறவீரகள்? இப்படித்தகாமன இங்கு இருக்கும எத்தவனமயகா 
பபிள்வளகள் தங்களுவடய அமமேகா, அப்பகாமேகாரகவள ஏமதகா ஒரு சகாட்வட வவைத்து வைபிசகாவவை
எடுத்துகூப்பபிட்டுவைபிட்டு  பபிள்வளகமளகாடு மசரந்து சந்மதகாஷமேகாக இருக்கசினம. இப்மபகா 
உங்களுக்கு என்ன குவறஷயண்டு கண்டு ஊருக்கு ஷவைளனக்கசிட மயகாசசிக்கசிறசியள்? 
லண்டனனல் இல்லகாத மேருந்து வைசதசிகமள ஊரில இருக்கு…- 

என்று மேகள் கூறசிக்ஷககாண்மடயபிருந்தகாள். மேவறக்க முடியகாத குற்ற உணைரவு அசசிங்கமேகாக 
அவைர முகத்தசில் படலமேசிட்டிருப்பவத எவைருமமே அறசியமேகாட்டகாரகள்.
   
தனது மேகளனன் எந்தப் மபச்வசயும அப்பகா ஷபகாருட்படுத்தமவையபில்வல. கலகலத்த 
சசிரிப்புக்கள் அவைருள் கலங்கசிக்ஷககாண்டிருந்ததுமபகால் இருந்தது… மேசிகவும அவைசரமேகாக தனது 
ககாரியத்தசில் கண்ணைகாயபிருந்து சசில நகாட்களனல் இலங்வகக்குப் புறப்பட்டுவைபிட்டகார 
அப்பகா…

மேசிருகங்கள்சசிறுமேசி ஷபரியவைளகாகசி ஷபரிய ஷககாண்டகாட்டங்கள் இடமஷபற்றகாலும அந்த 
உணைரமவை அவைளுக்குக் கசிவடயகாது. பகாடசகாவலத் மதகாழசிகவள ககாணைமவைண்டும… 
அவைரகமளகாடு மசரந்து வைபிவளயகாடமவைண்டும… மபசமவைண்டும… பகாடசகாவலயபில் 
இடமஷபறும மமேல்நகாட்டு நகாட்டியத்தசின் தகாள அடிகவளப் பழகமவைண்டும… பகாடசகாவலயபில் 
நவடஷபறும வைபிழகாவைபில் அதவன ஆடிக்ககாட்ட மவைண்டும… அமமேகாவும அப்பகாவும வைந்து 
அதவனப் பகாரக்க மவைண்டும… மேகளனன் அழவக ரசசித்த அமமேகா, மேக iவள 
வைருடிவைபிட்டு அவழத்துச் ஷசல்கசிறகாள் பகாடசகாவலக்கு. அமமேகாவைபின் கண்களனன் மேசிருதுவைகான 
பகாரவவை அவைவள ஆனந்தத்தசில் அவடககாப்பதுமபகால் இருந்தது. சசின்னக் குட்டிப் ஷபண்ணைகாக
இருந்த தன் ஆவச மேகள் இருந்தகாப்மபகால இவ்வைளவு 
வைளரந்துவைபிட்;டகாமள! அவைளனல் மேசிளனரும வைபிழசிகள்… ஒருமபகாதும கண்டிரகாத அவைளனன் 
கவைரச்சசி…ஷதகாவலக்ககாட்சசியபில் தகான்; பகாரத்து மேகசிழும முத்தமேசிடுகசின்ற அழகசிய பூவைபிதழ்கள் 
மபகான்று வைபிரியும உதடுகள் … தனது கணைவைரின் கவைரச்சசிமயகாடு அவமேந்த 
அவைளனன் அவசவுகள்… தன்வனப்மபகான்ற இதமேகான சகாயல்…தன் மேகளனல் பூத்துக் 
குலுங்குவைவத பகாடசகாவல வைகாசலசில் நசின்று அவைவளப் பபின்புறம பகாரத்தவைகாமற பரபரப்பகாகசி 
தன்னுள் சுழன்றுஷககாண்டிருந்தகாள் அமமேகா. தசினமும தனது புத்தசிரி குறசித்து 
புதுப்புது வைபிதமேகான கனவைபின் மேசிதப்புக்களனல் நகாட்கள் நகரந்தன அமமேகாவுக்கு. 
      
வைகாரஇறுதசிநகாளன்று மேதசியமமபகால் பகாடசகாவலயபில் இருந்து ஷதகாவலமபசசி அவழப்பு வைந்தது.
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- மேசிஸசிஸ. மரகாகசினன மேதசிவைண்ணைன்..?
     
- மயஸ ஐ ஆம மேசிஸசிஸ  மரகாகசினன மேதசிவைண்ணைன்.

- ஐ ஆம மககாலசிங் ஃஷறகாம யுவைர மடகாட்மடரஸ ஸகூல். யுவைர மடகாட்டர இஸ ஷநகாட் 
ஷவைல். சசி ஹகாஸ எ ஷரமபமரச்சர. ககான் யு கம ரு ஸகூல் அஸ சூன் அஸ ஷபகாசசிபபிள்? (
உங்களுவடய மேகளுக்கு உடமபு ஷககாஞ்சம வைருத்தமேகாக இருக்கசிறது. வைழவமேக்கு 
மேகாறகாக அவைள் ககாணைப்படுகசின்றகாள். உடல் ஷரமபமரச்சரும ககாணைப்படுகசின்றது. உடனடியகாக 
நவீங்கள் பகாடசகாவலக்கு வைர முடியுமேகா? )
    
உடமபு பூவைகாகசி மேலரந்து இன்னும சரியகான வைலுவைவடயகாத மதகம… சசிறசிது நகாட்கள் 
ஓய்வைகாக வைவீட்டில் இருந்துவைபிட்டு, இன்று பகாடசகாவலக்குப் மபகானதும துள்ளன ஓடியகாடி 
வைபிவளயகாடியபிருப்பகாள். உடல் நல்லகா ஷநகாந்துவைபிட்டதுமபகால்… பயமும, பதற்றமும  
தகாயுள்ளத்தசின்; மேனவத மவைகமேகாக்கசி அழுத்துகசிறது… மேசிகவும அவைசரமேகாக தன்வன தயகார 
ஷசய்துஷககாண்டு பகாடசகாவலக்குப் புறப்படுகசின்றகாள் அமமேகா.
    
பகாடசகாவலயபின் ஷமேடிக்கல் அவறயபில் ஷபண் ஒருவைர அவைள்; அருகசில் 
நசின்றுஷககாண்டிருந்தகார.

-  மேசிஸசிஸ மரகாகசினன மேதசிவைண்ணைன், சசிறசிது மேயக்கமேகாகவும இவைள் ககாணைப்படுகசின்றகாள். 
எதற்கும இவைவள வவைத்தசியசகாவலக்குக் ஷககாண்டு ஷசன்று பரிமசகாதசிப்பது நல்லது - என்று 
பகாடசகாவலயபின் முதலுதவைபி வைழங்குவைதற்குப் ஷபகாறுப்பகாக இருக்கும 
அந்தப்ஷபண் கூறசினகாள்.
   
ககாவலயபில் பரவைசத்மதகாடு பகாடசகாவலக்குச் ஷசன்ற தனது மேகளனன் மககாலத்வதக் கண்டதும…
அந்தப் ஷபண் அப்படிக் கூறுவைதும… அமமேகாவுக்கு என்றுமேசில்லகாதவைகாறு மூச்சசிவழத்து 
கவளப்பு ஏற்படுகசின்றது. கண்களனல் நவீல ஒளன படருவைதுமபகாலசிருந்தது… 
தனது மேகள் ஒன்றும மபசகாது ஷமேமௌனமேகாகமவை இருந்தகாள். அமமேகாவைபின் வைபிழசிகளனல் எழும 
வைபினகாக்களுக்கு அவைளகால் பதசில் கூறத் ஷதரியவைபில்வல. இன்னும வைபிபரம ஷதரியகாத 
சசின்னவைள் தகாமன! அமமேகாவைபின் தவைபிப்பு… அவைளனன் உள்ளத்தசில் ஊடுருவும 
ஷநருடல்… வவைத்தசியசகாவலயபின் அவைசரப்பபிரிவைபிற்கு அமமேகா மேகவள ஷககாண்டு ஷசல்கசின்றகார.
லண்டனனல் அவைசரப்பபிரிவைபில்தகான் அதசிக மநரம ககாத்துக்ஷககாண்டிருக்க மவைண்டும. நவீண்டு 
மேசினுமேசினுக்கசிற வககளகால் தன்தகாவய அவணைத்தபடி தன்தகாயபின் 
மதகாளனல் சகாய்ந்து உறங்கசிவைபிட்டகாள்.   
      
வவைத்தசியரின் தசிடீர அவழப்பு… வைபிபரங்கள் எல்லகாவைற்வறயும பதசிவு ஷசய்துஷககாண்டு 
பரிமசகாதவனகள் மமேற்ஷககாள்ளப்படுகசின்றன…நகாடித் துடிப்வப    பரிமசகாதசித்த வவைத்தசியர. 
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இவைளுக்கு ரத்தப் பரிமசகாதவனயும மமேற்ஷககாள்ள மவைண்டும என்கசிறகார. 
பரிமசகாதவனகவள யகாவும மமேற்ஷககாண்ட பபின் ‘இப்மபகாது நவீங்கள் வைவீடு ஷசல்லலகாம. ரத்தப் 
பரிமசகாதவனயபின் முடிவு ஷதரிந்ததும உங்களது குடுமப வவைத்தசியருக்கு அறசிவைபிப்மபகாம’ 
என்றுவைபிட்டு வைபிவடஷபற்றகார வவைத்தசியர.

அமமேகாவைபின் முகத்தசில் தசிகசிற் புள்ளனகள் சுழன்றுஷககாண்டிருந்தன… எதவனயும ஷவைளனயபிற் 
ககாட்டிக்ஷககாள்ளகாது ‘வைகாமமேகா’ என்று தனது அழகுச் ஷசல்வைத்வத இறுகப் பற்றசிக்ஷககாண்டு 
அவழத்துச் ஷசல்கசிறகார வைவீட்டுக்கு.
எல்மலகாரும தூங்கும இரவுகளனல் தன் மேகளனன் படுக்வகமயகாரம உட்ககாரந்தசிருந்தகாள் 
அமமேகா. தன் மேகளனன் உடலசில் எவதமயகா மதடிக் ஷககாண்டிருந்தகாள்; அமமேகா... அவைளனன் 
உறக்கத்தசில் ஊருவும ஷநருடலகால் வைபிழசித்துக்ஷககாண்மடயபிருந்தகாள் அமமேகா.

அமமேகாவும அப்பகாவும ஒமர மவைவலப்பரகாக்குளனல் ஓடித்தசிரிவைதுண்டு. அமமேப்பகா வைவீட்டில் 
துவணைக்கு இருக்கசிறகார தகாமன என்ற துணைபிவைபில் அமபப்பகாவுடன் தன் மேகவள பகாதுககாப்பகாக 
வைபிட்டுச் ஷசன்று ஷவைளனமவைவலகவளக் கவைனனத்துவைபிட்டு  வைருவைதுண்டு 
சசிறுமேசியபின்; அமமேகாவும அப்பகாவும.

“நவீ பபிறந்த பபின்னர உங்கட அமமேகா பபிள்வளயபின்ர அழககான புவகப்படங்கள்தகான் 
அனுப்புவைகாள். எவ்வைளவு அழககாக இருந்தகாய் குஞ்சு. நகான் ஆவசயபில உன் 
புவகப்படத்துக்குத்தகான் எப்பவும முத்தம ஷககாடுப்பதுண்டு. நகான் இப்படி என்னுவடய 
மபத்தசிவய 
மநரகாக வைந்து பகாரத்துக் ஷககாஞ்சுமவைன் என்று எதசிரபகாரக்கவைபில்வல … எங்மக அமமேப்பகாவுக்கு 
ஒரு முத்தம தகாங்மககா” என்று அவைள் இடுப்வபத் தசிமேசிற தசிமேசிற இழுத்து மேடியபில் வவைத்துக் 
ஷககாஞ்சுவைதுண்டு அமமேப்பகா… சசிலமவைவளகளனல் மூச்சு அனலகாய்ப் 
பறப்பதுண்டு அமமேப்பகாவுக்கு…
ஒருநகாள் நண்பர ஒருவைரின் மேகளனன்; அரங்மகற்றத்தசிற்கு அமமேகாவும அப்பகாவும 
ஷசல்லமவைண்டியபிருந்தது. அமபப்பகாமவைகாடு பத்தசிரமேகாக இருக்க மவைண்டும! அமமேகாவைபின் 
அன்புக்கட்டவள!  ஷதகாவலக்ககாட்சசியபில் வைரும சசிறுவைர நசிகழ்ச்சசிகவள பகாரப்பதசில் 
மூழ்கசிப்மபகாயபிருக்கசிறகாள் சசிறுமேசி. தனது உடலசில் வைபிழசிகள் பல ஷமேகாய்த்து உறுத்துவைதுமபகால 
உணைரந்தகாள்…நவர முடிகள் நசிவறந்த உடலசில் அவைள் முகம ஷநருக்கப்படுகசின்றது. தளனர 
வைபிட்ட உடமவப கரடுமுரடகான கறுத்த வககள் தடவுகசின்றன…இள 
மேகாரபகங்கள்… அவைள் கன்னங்கள் … உதட்டில் என்று முத்தங்கள்… வைலுவைகான இறுக்கத்தசில் 
அசசிங்கமேகான கசிழட்டுக்ககாமேத்தசின் புவகச்சல்… மககாபமேகாகக் கத்தசிய பபிள்வள உறங்கசிவைபிட்டகாள்….
அந்நசிகழ்வவை சசிறுமேசிக்கு எவைருக்கும ஷசகால்லத் 
ஷதரியவைபில்வலப்மபகால்… 

ககாவலயபின் வைகாகன ஒலசிகள். வைபிழசித்தபடிமய படுத்தசிருந்த அமமேகா. ஷபற்சகீற்வற 
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வைபிலத்தசிவைபிட்டுப் தன் மேகவளப் பகாரக்கசிறகாள். ஐவயமயகா! இந்த மேகாதசிரி மமேல் ஷககாதசிக்கசிறமத. 
மேருந்துப்ஷபட்டியபிலசிருந்து ககாய்ச்சல் மேருந்து எடுக்கப் மபகாகசின்றகாள் அமமேகா. 
ஷதகாவலமபசசி மேணைபி அடித்துக் ஷககாண்டது.
   
ஷமேடிக்கல் ஷசன்ரரிலசிருந்து ஷபண்  அவழக்கசின்றகாள்.

- உங்கள் மேகள் வைபிடயமேகாக உங்களுடன் ஷடகாக்டர அவைசரமேகாக கவதக்க வைபிருமபுகசிறகார.  
ககாவல பத்து மேணைபிக்கு உங்களுக்கு மநரம ஒதுக்கப்பட்டிருக்கசின்றது. மேகளுடன் உடன் 
வைகாருங்கள் மேசிஸசிஸ மரகாகசினன மேதசிவைண்ணைன் -

- மேசிஸசிஸ மரகாகசினன மேதசிவைண்ணைன். அப்ஷசற் ஆகமவைண்டகாம. மேனவதத் தசிடமேகாக்கசிக் 
ஷககாள்ளுங்கள். உங்களது மேகளனன் ரத்தப் பரிமசகாதவனயபில்… உங்கள் மேகள்… ஐ ஆம ஷவைறசி 
ஷசகாறசி ரு மச… ஆச்சரியமேகாகத்தகான் இருக்கசிறது.
   
- என்ன ஷடகாக்டர…  -

- உங்களனன் சசிறு பபிள்வள கரப்பமுற்று இருக்கசின்றகாள்… 
   
மேசிருகங்கள்எப்படி ஷடகாக்டர..? இருதயம பலமேகாகக் குலுங்கசி இடித்தது… ஆ… இது என்ன 
ஷதய்வைமமே! எனது ஒமர ஒரு ஷசல்வைக் குழந்வத. ஜன்னலசில் ஆடும மேரக்கசிவளகள் பலமேகாக 
சுழன்று அடித்துக்ஷககாண்டிருந்தது அவைளுக்கு. அப்படி இருக்கமவை 
முடியகாது… இப்மபகாதகாமன அவைள் வையதுக்கு வைந்தவைள்… ஒன்றுமமே புரியகாத குழந்வத டகாக்டர;
… ஐமயகா இது என்ன ஷககாடுவமேயகான ஷசய்தசிவயக் கூறுகசின்றவீரகள் ஷடகாக்டர…  மேமீட்க 
முடியகாத மசகாகத்தசில் அமமேகாவைபின்; மேனம மகவைபி கண்களனல் நவீர 
மககாரத்துக்;ஷககாண்மட இருந்தது… எதுவுமமே மபச முடியகாத இயலகாவமேயபில் அமமேகாவைபின் 
தவல வைபிவறத்தது. அவைளனன் உடல் கழன்று உருண்டு மபகானதுமபகாலசிருந்தது. இருதயம 
உலரந்து சருககாகசி ஷநகாருங்கசியது. இலங்வகயபில் ஏற்பட்ட சுனகாமேசி… 
இலங்வகயபில் இடமஷபற்ற மபகார;… மபகான்ற மேசிகக் ஷககாடுவமேயகான அழசிவுகவள வைபிடவும 
இதவன அவைளகால் ஏற்றுக் ஷககாள்ளமுடியவைபில்வல… அவைளனன் உடல் எவடயற்று 
ஷவைறுவமேயகாக மேகாறசிக்ஷககாண்டிருந்தது…

5.4.2011. (உண்வமேச் சமபவைத்வதத் தழுவைபியது)

Navajothy Baylon < navajothybaylon@hotmail.co.uk>
பதசிவுகள்  06 September 2011
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11.  ந�ச�தலம�க்  - - கமல�வதவவி அரவவிந்தன-

மககாப்வபவயத் தூக்கசிப்பபிடித்து, மமேமல அண்ணைகாந்து ககாப்பபி குடிக்க முயன்றதசில் இந்த 
முவறயும மதகால்வைபிதகான். பழக்கமேசின்வமேயகால் ககாப்பபி சசிதறசி, டீ ஷரட்ஷடல்லகாம நவனந்து 
மவைறு உவட மேகாற்ற அவறக்குள் ஓடும  பூங்ஷககாடிவயப் பகாரக்கப் பகாரக்க, 
தனஷலட்சுமேசிக்குப் பற்றசிக் ஷககாண்டு வைந்தது மககாபம. என்னகாச்சு இந்தப் ஷபண்ணுக்கு? 
ஷககாஞ்ச நகாட்களகாகமவை மேகள்  அடிக்கும லூட்டி, சசில சமேயங்களனல் எரிச்சவலக் கூடக் 
ஷககாடுத்தது. ககாப்பபிவய உறசிஞ்சசி, மேசிடறு மேசிடறகாய்க் குடிப்பது தகான் பூங்ஷககாடிக்குப் 
பபிடிக்கும. அப்படி ரசசித்துக் குடிப்பது பகாரக்க என்னமமேகா தசியகானம மபகால் இருக்கும. அப்படி 
ஷமேய்ம மேறந்து  ககாப்பபி குடிக்கும ஷபண் இப்ப ஷககாஞ்ச நகாட்களகாய்  தகான் இப்படி 
அண்ணைகாந்து  குடிக்கசிறகாள். ஷவைறும தண்ணைவீவர[ பச்வசத்தண்ணைவீவர ]அப்படி 
குடிப்பதசில்  சசிரமேமேசில்வல. ஆனகால் சூடு ககாப்பபிவயயும, அப்படி சரக்கஸ மவைவலயகாய் 
குடிக்க முற்பட்டு, பபிறகு உவடஷயல்லகாம சசிதறசி, அசடு வைழசிய அவறக்குள் ஓடுவைவதப் 
பகாரக்கும மபகாது தகான்,மககாபம வைருகசிறது.

 அதற்குள் இன்ஷனகாரு ஆச்சரியத்வதத் தந்தகாள் பூங்ஷககாடி.

பச்வச ஸகரட்,  பச்வச பபிளவுஸ, பச்வசக் ககாதணைபி, என பச்வசப் பகாவவையகாய், 
அவறக்குள்ளனருந்து ஷவைளனமய வைந்த பூங்ஷககாடிவயப் பகாரத்து, மபச்சசிழந்துமபகானகாள். 
உண்வமேயபில் பச்வச அவைளுக்குப் பபிடிக்கமவை பபிடிக்ககாத கலர. என்ன கண்றகாவைபி கலரமேகா 
அது?!என்று  பச்வசவயக்கண்டகாமல ககாததூரம ஓடும  ஷபண், இப்ஷபகாழுஷதல்லகாம 
அடிக்கடி இப்படி பச்வசக்கலரில் உவட அணைபியத் ஷதகாடங்கசியபிருந்தகாள். தனஷலட்சுமேசியபின் 
வைருத்தஷமேல்லகாம இது எங்மக மபகாய் நசிற்குமமேகா, என்பதசில் தகான். பூங்ஷககாடி 
சசிங்கப்பூரிமலமய பபிறந்து வைளரந்தவைள். தமேசிழ் நகாட்டிமலஷய பபிறந்து வைளரந்து, மவைவலக்ககாக
மேட்டுமமே சசிங்கப்பூருக்கு வைந்தசிருக்கும முருமகசனனடம,  இந்தஷபண்ணுக்கு,எப்படி இவ்வைளவு
ஈரப்பு ஏற்பட்டது என்பது தகான் தனஷலட்சுமேசிக்கு புரியகாத புதசிரகாக 
இருந்தது. முருமகசனுக்கு பச்வச பபிடிக்கும .முருமகசனுக்கு, டமளவர 
அண்ணைகாந்துகுடித்தகால் பபிடிக்கும,முருமகசனுக்கு இது பபிடிக்கும ,அது பபிடிக்கும, என்று, 
இப்படி இன்னும என்ஷனன்ன அந்த முருமகசனுக்ககாக, கூத்துக்கட்டி அடிக்கப் மபகாகசிறகாமளகா,
என்று நசிவனக்குமமபகாமத, ”ஆயுசு நூறு”.

”வைணைக்கம அமமேகா! “ , என்ற முகமேமனகாடு வைகாசலசில் வைந்து நசின்றகான் முருமகசன்.

பூங்ஷககாடி சற்று பகாரக்கக் கூடிய நல்ல நசிறம.ஆனகால் முருமகசமனகா ஷதகாட்டு ஷபகாட்டு 
வவைத்துக்ஷககாள்ளும அட்டிக் கறுப்பு. கண்கள் கூட சற்று மேகாறுகண்தகான். பகாரக்கவும 
சுமேகாரகான மதகாற்றமமே.. ஷமேகாச்வசப்பல் ஷதரிய சசிரிக்குமமபகாது கூட அப்படிஷயகான்றும 
லட்சணைமேசில்வலதகான். ஆனகால் , படிய வைகாரிவைபிடப்பட்ட தவலமுடியும, ஷவைமளர என்ற 
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பற்கவளக் ககாட்டி,அழுத்தமும தசிருத்தமுமேகான கணைவீரப்மபச்சுமேகாய்,முருமகசன் வைந்து 
நசின்றகால் ,என்னமமேகா வைகானத்து மதவைமன எதசிரில் வைந்து ,வைரம ஷககாடுப்பது மபகால் 
பூங்ஷககாடி அப்படி ஷமேய்ம மேறந்துமபகாய் நசிற்பகாள். அந்த நககாசு பூச்சு ஒன்றுதகான் 
முருமகசனனன் கமபபீரம.  நகாட்டு நடப்வப அப்படிப்மபசுவைகான். ஆனகால் 
மபச்சசினூமட,இவடச்ஷசருகலகாய், “ஊரிலசிருந்தவைவர  சசிங்கப்பூருன்னகா என்னமமேகா உலக 
அதசிசயமனுதகான் 
மதகாணுச்சசி..ஆனகா என்ன ஊரு இது? இங்மக பகாக்கறதுக்கு அப்படி என்ன இருக்கு? என்னகா, 
ஷககாஞ்சம பணைம சமபகாதசிக்கலகாம.ஆனகா, அதுக்கும, ஷரண்ஷடரட்டி  ஆடமபர ஷசலவும 
இருக்மக? முதல்ல இந்த  ஊரு  ஷபகாண்ணுங்களுக்கு அடக்க ஒடுக்கமனு 
ஒண்ணு இருக்ககா? இதுங்க டிரஸஸஸும, மவைஷமும,!
பூங்ஷககாடி,  நவீ மேட்டும அப்படிஷயல்லகாம மவைஷம மபகாட்டுரகாமத? என்ன?” என்று 
ஷசகால்லுமமபகாது, ”உன் அறசிவுவரகள் அவனத்தும சசிரசகாய் வைகசிப்மபன், ”என்பது மபகால் 
சசிலசிரத்துப்மபகாய் நசிற்பகாள் பூங்ஷககாடி.ஆனகால் தகாங்கமேகாட்டகாமேல், தன ஷலட்சுமேசி தகான் 
ஷவைடிப்பகாள்.” ஏன் இந்த ஊர ஷபகாண்ணுங்க கசிட்மட அப்படி என்ன குவற கண்டுட்டிங்க?”

”என்னமமேகா? அப்படி மகட்டுட்டீங்க ? ஒரு ஷபகாட்டு வவைக்கசிறகாங்களகா? 
கண்வணைக்குத்தறகாப்பபில லசிப்ஸடிக்வகப்  பூசசிக்கசிட்டு ...  அவரயும குவறயுமேகா உடுத்தறதகா 
அழகு? நகாளும கசிழவமேயுமேகா  தவல  நசிவறய பூ வைச்சு, மேஞ்சள் பூசசின முகமும, 
ஷநற்றசியபில் 
பளனச்சுனு ஷபகாட்டுவைச்சுக்கசிட்டு, பகாங்ககா ஒரு புடவவையும கட்டி, எங்கூரு ஷபகாண்ணுங்க 
எதசிரில வைந்தகா அப்படிமய  வகஷயடுத்துக் குமபபிடத்மதகான்றும.”

அதற்கு மமேலும முருமகசன் ஷதகாடரந்தகால்  எங்மக அமமேகா வைகாயபிலசிருந்து, சகாட்வடயடியகாய்
வைகாரத்வதகள் வைபிழுமமேகா, என்ற  பயத்தசில்  பூங்ஷககாடிதகான் முருமகசவனக் கூட்டிக்ஷககாண்டு
அலுவைலகத்துக்கு நகரந்து வைபிடுவைகாள். ஆனகால் மேனசுக்குள் அவைளுக்மக 
முருமகசனனன்  இந்த மபச்சு சற்று அதவீதமேகாகத்தகான் பட்டது.சசிங்கப்பூரில் ஷபகாட்டும பூவும 
வவைத்து, மேஞ்சள் பூசசின முகத்மதகாடு, அலுவைலகம மபகானகால் அடுத்த நகாமள அவைள் சகீட்டு 
கசிழசிந்துவைபிடும. ஏஷனனனல் பூங்ஷககாடி வைரமவைற்புப் பபிரிவைபின் உயர 
அதசிககாரி.சகீன,மேலகாய், என பல இன மேக்களனவடமய புழங்கும அவைளுக்கு அதற்மகற்ற 
நகாகரீகத்மதகாடு உவட அணைபிந்து மபகாககாவைபிட்டகால், அலுவைலகத்தசில் எடுபடகாது. 
”இப்படிஷயல்லகாம  முருமகசனனடம ஷசகால்லமவைண்டுஷமேன்றுதகான் நசிவனப்பகாள்.ஆனகால் 
முருமகசன் மபசத் ஷதகாடங்கசிவைபிட்டகால் ஒரு வைகாரத்வத மேறுத்துப் மபசத் மதகான்றகாது. 
என்னமமேகா அப்படி ஒரு கவைரச்சசி அவைன் மபச்சசில் ....

இருவைருமமே பக்கத்து பக்கத்து அலுவைலகத்தசில், தகான் மவைவல ஷசய்தனர.அலுவைல் 
சமபந்தமேகாக முருமகசன் பூங்ஷககாடியபின் அலுவைலகம வைந்தமபகாதுதகான், இருவைருக்கும 
பழக்கமேகானது.அழகசிய மககாட்டும, ஷமேலசிதகான  ஒப்பவனயபில், பூவைகாய் மேலரந்து நசின்ற 
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பூங்ஷககாடிவய பகாரத்தவுடமனமய , கசிட்மட வைந்து மபசத் ஷதகாடங்கசினகான் முருமகசன். அவைன்
மபச்சசில் அப்படிமய கவரந்து மபகானகாள்  பூங்ஷககாடி. அந்த மபச்சசின் வைசசியத்துக்கு 
முன்மன,அவைன் கறுத்த நசிறமமேகா, மதகாற்றமமேகா ஒரு ஷபகாருட்டகாகமவை 
ஷதரியவைபில்வல.ஆனகால் அவைளுக்குப் புரியமவை புரியகாத புதசிர, ”ஆமபபிவளக்கு அழகுங்கசிறது, 
ஷவைள்வளத்மதகாமலகா, கவைரச்சசிமயகா அல்ல..அவைனுவடய  சகாமேரத்தசியம ,சமபகாத்தசியம,நல்ல 
மேனசு தகான்!” என்று அடிக்கடி ஷசகால்லும அமமேகா தன ஷலட்சுமேசிக்கு ஏன் 
முருமகசவனப்பபிடிக்கவைபில்வல என்பதுதகான்.! எது எப்படியபிருந்தகாலும பூங்ஷககாடிக்கு 
முருமகசவன ஷரகாமபவும பபிடித்தசிருந்தது.ஷபகாண்ணுண்னகா, என்று முருமகசன் மககாடிட்டுக் 
ககாட்டிய லட்சணைங்கவள மதவை மேந்தசிரமேகாய், பபின் பற்ற முயற்சசித்ததசில்,ஒன்றுதகான் 
அண்ணைகாந்து குடிப்பது. டமளவர வைகாயபில் வைச்சு , எச்சசில் பண்ணைபிக்குடிக்கசிற 
ஷபகாமபவளமயகாடு ஒருத்தன் குடுமபம  நடத்துவைகானகா? என்று அவைன் மகட்டகால், அதகாமன, 
என்று தவலயகாட்டமவை அவைளகால் முடிந்தது.

அன்று அப்படித்தகான் பகாரதசி கண்ட புதுவமேப் ஷபண்கவளப் பற்றசி, அவைளுக்கு 
மேந்தசிமரகாபமதசம ஷசய்துஷககாண்மட,நடந்து வைந்தமபகாது,ஒரு வைபிசசித்தசிர சமபவைம நடந்தது. 
மேதசிய உணைவுக்ககாக இருவைரும அலுவைலகத்வத அடுத்தசிருந்த  உணைவைகத்வத மநகாக்கசி 
நடந்துமபகாது,ஏமதகா ஷதகாண்வடக்கமேறல் ஏற்பட்டு, புளனச்ஷசன்று நடுமரகாட்டில் ககாறசி 
உமேசிழ்ந்தகான்` முருமகசன். உடமன,பூங்ஷககாடி எடுத்து நவீட்டிய டிஷ்யூவவையும, 
வைகாவயச்சுற்றசி,துவடத்துவைபிட்டு,சடகாஷரன்று, அவதயும ககீமழ மபகாட்டுவைபிட்டு, நடக்க 
பூங்ஷககாடிக்குத்தகான் துணுக்ஷகன்றகாகசிவைபிட்டது. சசிங்கப்பூரில் இப்படி நடுத்ஷதருவைபில் ககாறசி 
உமேசிழ்வைதும, கண்ட இடத்தசில் குப்வப மபகாடுவைதும குற்றம என்பது கூட முருமகசனுக்குத் 
ஷதரியகாதகா என்ன ? ஆனகால் ஆகசி முதசிரந்த தசிமேசிமரகாடு ,ஞகான் இப்படித்தகான், 
என்று ககாட்டிக்ஷககாள்கசிறகாரகா? முதலசில் பூங்ஷககாடிக்குக் குழப்பமேகாகமவை இருந்தது, என்றகாலும,
இந்த ஷசய்வகயும கூட ஏமதகா வைபிதத்தசில் பபிடித்துதகான் இருந்தது, ஹ்மம, இதுக்கும கூட 
துணைபிச்சல் மவைணுமேசில்மல?

உணைவைகத்தசினுள் நுவழந்தவுடன், வைழக்கமமபகாலமவை முருமகசன், சகாதம, கறசி, கூட்டு, 
ககாய்கறசி, என வைபிமேரிவசயகாக வைகாங்கசிக் ஷககாண்டகான். அன்று ஏமனகா பூங்ஷககாடிக்கு , 
இவலயபில் ஷபகாதசிந்து,  பூங்கூமபகாய் கண்ணைகாடிக்குமேசிழசில் வைவீற்றசிருந்த ,நகாசசி ஷலமேகாக், 
வகக்கண்டவுடன் வைகாயூறசிப்மபகானகாள். எவ்வைளவு நகாளகாச்சு? இந்த சுவவையகான மதங்ககாய் 
சகாதமும, ஷபகாரித்தமேமீனும, சமபகாலும சகாப்பபிட்டு!  நகாக்குச்ஷசகாட்ட நகாசசி ஷலமமேகாக்,வக 
சமபகாலசில் ஷதகாட்டு, தவீமூவன [ஷவைள்ளரித்துண்டுகவள], கடித்துக்ஷககாண்டு, ஷபகாரிச்ச 
மேமீவனயும ,ஒரு வைகாய் கடித்துக்ஷககாண்டு,  ஒரு கணைம உலகமமே இன்பமேயமேகாகசிப் மபகானது. 
அப்படி சுவவைத்து சகாப்பபிட்டகாள் பூங்ஷககாடி. முருமகசன் ஏமனகா மபசமவை இல்வல. 
அதுமபகாலமவை வைவீடு தசிருமபும வைழசியபில்,ஷநகசிழசித்தகாளனல் அழககாக மபக் ஷசய்யப்பட்ட, 
டுரியகான் பழங்கவளக்கண்டவுடன், உடமன ஒரு மபக்கட் வைகாங்குவைதற்ககாக வைபிவல மகட்க, 
சமரஷலன்று முருமகசன் வைபிடுவைபிடுஷவைன்று நடந்து மபகானகான்.
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”என்னகாச்சு முருமகசன்? ஏன்? என்று ஓட்டமும நவடயுமேகாய், முருமகசவன அவடந்தமபகாது,
முருமகசன் ஷநருப்பகாய் உமேசிழ்ந்தகான் வைகாரத்வதகவள. ”இமதகா பகாரு, பூங்ஷககாடி,அந்த 
எழஷவைடுத்த பழத்மதகாட  வைவீச்சம, இவ்வைளவு தூரத்துக்கு அப்பகாலும கூட 
நகாறுது. அமத மபகாலதகான், ஏமதகா இவலயபில் ஷபகாதசிஞ்ச கருமேத்வத, என்ன ருசசிமயகா,அப்படி 
வைகாங்கசித் தசிங்கமற? நமேக்குன்னு பகாரமபரியம உவடயபில் மேட்டுமேசில்ல, சகாப்பகாட்டுலயும கூட
இருக்குங்கசிறவத நவீ ஏன் புரிஞ்சுக்க மேகாட்மடங்கமற? பூங்ஷககாடி அப்படிமய 
ஸதமபபித்துப்மபகானகாள். நகாசசி ஷலமேகாக் அவைளுக்கு மேசிகவும பபிடித்தமேகான உணைவு, டுரியகான் 
பழமும கூட சசிங்கப்பூரரகளுக்கு, பபிடித்த பழமதகாமன. இஷதல்லகாம கூடவைகா 
முருமகசனுக்குப் பபிடிக்ககாது ? பூங்ஷககாடி உள்ளூரக் ககாயம, பட்டுப்மபகானகாலும 'ஞகான் 
தகான்  வைகாங்கலமய முருமகசன்' என்று  எவ்வைளமவைகா சமேகாதகானம ஷசய்ய மவைண்டியபிருந்தது,
முருமகசவன சகஜ நசிவலக்குக் ஷககாண்டுவைர. எல்லகாம ஷககாஞ்ச மநரத்துக்குதகான். பபிறகு 
முருமகசன்  மபசத் ஷதகாடங்கசி வைபிட்டகான்.

முருமகசன் தமேசிழ்ப் பற்று ஷககாண்டவைர, தமேசிழ் பகாரமபரியத்தசில் அதவீத பற்றுக்ஷககாண்டவைர, 
இந்தககாலத்தசில் இப்படிஷயல்லகாம யகார இருக்கசிறகாரகள்? எல்லகாம நல்லதுக்குத் தகாமன 
ஷசகால்றகார ?  இவைவரப்மபகால் சுத்ததமேசிழ் மேகன் சல்லவட 
மபகாட்டுத்மதடினகாலும சசிங்கப்பூரில் கசிவடக்குமேகா? முருமகசன் வைபிருப்பப்படி மேகாறமவைண்டியது
தகாமன நமேது  கடவமே என்று மேனவதத் மதற்றசிக்ஷககாண்டகாள் பூங்ஷககாடி,. சரியகாக இரண்டு 
நகாட்களுக்குப்பபிறகு,இன்ஷனகாரு சகுனம பபிடித்த சமபவைம நடந்தது.  
அலுவைலகத்தசில் மேசிகவும முமமுரமேகான மவைவல ஷநருக்கடி மநரத்தசில் அவைளது 
வகத்ஷதகாவலமபசசி ஓயகாமேல் சசிணுங்கசியது. பூங்ஷககாடியகால் ஷதகாவலமபசசிவய எடுக்கமவை 
முடியவைபில்வல. இவடவைபிடகாது ஷதகாவலமபசசி அவழத்துவைபிட்டு, எடுக்ககாத பட்சத்தசில் , 
பபிறகு குறுந்தகவைல் வைந்தது. மவைறு யகார? முருமகசன் தகான். முருமகசனுக்கு அவைவள 
உடமன பகாரக்கணுமேகாம. ஷவைட்கத்தசில்அப்படிமய  மேனசு மேலரந்து மபகானது. ஹ்மம. இந்தக் 
ககாதல் படுத்தும  பகாடு. பூங்ஷககாடிக்கும கூட முருமகசவனப்பகாரக்கணுமமபகால் 
மேனசு பறவைகாய்ப் பறந்தகாலும,உடமன மபகாகமுடியவைபில்வல.
ஒருமேணைபிமநரம கழசித்மத ஷவைளனமய வைரமுடிந்தது.

"வைகா! பூங்ஷககாடி”என்று பரக்கப்பரக்க , அவழத்துக்ஷககாண்டுமபகாய்,வைழக்கமேகான உணைவைகத்தசில், 
உட்ககாரத்தசிவைபிட்டு,சற்று ஷவைட்கத்மதகாடு ஷநளனந்தகான் முருமகசன். ஊரிலசிருந்து கடிதம 
வைந்தசிருக்கு , பூங்ஷககாடி, அமமேகாதகான் அனுப்பபியபிருக்ககாங்க” என்றமபகாமத, 
பூங்ஷககாடிக்கு ஆவைலசில் மேனசு படபடத்தது. சட்ஷடன்று வகயபில் வவைத்தசிருந்த கவைவரப் 
பபிரித்து,, நகாவலந்து புவகப்படங்கவள பூங்ஷககாடி வகயபில்  ஷககாடுத்தகான். இளமஷபண்கள்.  
தவலயபில் பூ வவைத்து, ஷபகாட்டு வவைத்து, மேஞ்சள் பூசசின 
முகத்மதகாடு,புடவவைகட்டி, கறுப்பகாய், இள நசிறத்தசில் ,மேகாநசிறத்தசில்,  எனப்பலவைபித 
மதகாற்றங்களனல் , ”முருமகசனனன் எங்கூரு ஷபகாண்ணுங்க”  சகாயலசில்  புவகப்படங்கள்.
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”இதசில எந்தப்ஷபகாண்ணு எனக்குப்ஷபகாருத்தமேகான ஷபகாண்ணுண்னு, நவீ தகான் எனக்கு 
பகாரத்துச்ஷசகால்லணும, பூங்ஷககாடி.! எனக்ககானகா ஒமர ஷவைட்கம மபகா ! எனக்கும உன்வன 
வைபிட்டகா யகாரிருக்ககா ஷசகால்லு," அமேசிலக்கட்டி உவடந்து , அப்படிமய மதகம 
முழுவைதும , ஷபகாசுங்கசிப் மபகானகாற்மபகால், ஒரு கணைம  உவறந்து மபகானகாள். மபசமவை 
முடியவைபில்வல.

"அட, என்னகாச்சு? பூங்ஷககாடி? என்று அவைன் மமேலும தூண்ட, ஷமேல்ல மகட்டகாள்.

”அப்படீன்னகா இத்தவன நகாளும,நவீங்க, எங்கூட, பழகசினது, சுற்றசினது, எல்லகாம ..."

முருமகசனனன் முகம இருண்டது.  “நவீ என்ன ஷசகால்மற?"

”இங்மக ஆபபீசசிமல, வைவீட்டிமல, ஏன், நமவமேத்ஷதரிஞ்சவுங்க எல்மலகாருமமே நமவமே ..." 
ஷதகாடரக்கூட முடியகாமேல், துக்கம ஷதகாண்வடவய அவடத்தது பூங்ஷககாடிக்கு.

”சகீ, சகீச்சகீ, அப்படிக்கூடவைகா நசிவனப்பகாங்க?, என்ன உளறமர பூங்ஷககாடி?அட, சசிங்கப்பூரிஷல 
இஷதல்லகாம சகஜம தகாமன?  ஒரு ஷபகாண்ணு எத்தவன மபர கூட மவைணுமனகாலும 
பழகலகாம. நசிவனச்ச மநரத்துக்கு, யகார கூட மவைணுமனகாலும ஷவைளனமய மபகாகலகாம, 
வைரலகாம தகாமன? இந்த ஊரிமல இஷதல்லகாம ஷரகாமப சரவை சகாதகாரணைமதகாமன? 
அப்படியபிருக்க, நவீயும நகானும ஷவைளனயபிமல சுத்தனவத வைச்சகா கவத கட்டப்மபகாறகாங்க? 
இஷதல்லகாம  சுமமேகா உம பபிரமவமே, பூங்ஷககாடி” என்று அவைன் நவீட்டி முழக்கசியமபகாது, 
அப்படிமய ஷசருப்பகால் அடிபட்டதுமபகால் , துடித்துப்மபகானகாள்.

நட்டநடுமரகாட்டில் ககாறசி உமேசிழ்வைதும, கண்ட கண்ட இடத்தசில் குப்வப 
மபகாடுவைதுமமபகால்தகான், இவைனுக்கு சசிங்கப்பூர ஷபண்களும. சமபகாதசிக்கவும பணைம 
பண்ணைவும மேட்டுமமே சசிங்கப்பூர. மேற்றபடி வைகாழ்க்வகக்கு,  அவைனுவடய ஊரக்ககாரப்ஷபண்கள்
தகான் 
கற்புக்கரசசிகள். மேணைக்கப்மபகாகசிறகான் என்று நமபபி, இவைனுவடய கபரதகாரும, அலட்டவலயும 
கூட சகசித்து, ஆவசப்பட்ட உணைவவைக் கூடத் துறந்து,
பபிடித்த உவடவயக் கூட மேறுத்து, சதகா இவைனுவடய துப்பு ஷகட்ட அதசிககாரத்துக்கு, 
ஷசவைபிசகாய்த்து நசின்ற தன்னுவடய முட்டகாள்தனத்வத நசிவனக்க நசிவனக்க,ஷநஞ்சு 
ரணைமேகாகசியது.

”அட, என்ன எழுந்துட்மட பூங்ஷககாடி? இன்னும சகாப்பபிட்டு கூட முடிக்கவலமய "

“முருமகசன், எப்பவுமமே நகாந்தகாமன சகாப்பகாட்டுக்கு ககாசு ஷககாடுப்மபன். இன்வனக்கு ஒரு 
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நகாளகாவைது, இப்படி ஓசசியபிமல சகாப்பபிடகாஷமே, சுத்தத் தமேசிழ் மேகனகா,  மேகானமுள்ள  தமேசிழ் 
மேகனகா, உங்க சகாப்பகாட்டுக்கு  நவீங்கமள ககாசு குடுங்க” என்றவைகாமற 
வைபிடுவைபிடுஷவைன்று நடந்த பூங்ஷககாடியகால், கண்ணைவீவர மேட்டும கட்டுப்படுத்தமவை 
முடியவைபில்வல.

அழககான கண்ணைகாடிக்குமேசிழசில் அன்வறய சுவவையகான நகாசசி ஷலமேகாக்வக, வைகாங்க 
வைகாடிக்வகயகாளரகள் வைரிவச பபிடித்து நசிற்கத் ஷதகாடங்கசியபிருந்தகாரகள்.

kamaladeviaravind@hotmail.com

பதசிவுகள் 08 September 2011
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12. ச�வப்பு வவிளக்க எரியும் ததரு - நவடசன(அவஸத�வரல�ய�) 

“உலகம சுருஙகசிவைபிட்டது” என்று எல்மலகாரும ஷசகால்லத் ஷதகாடங்கசிவைபிட்டகாரகள். அவத 
ஷஜனனவைகாவுக்கு வைந்தகால் இலகுவைகாக புரிந்து ஷககாள்ளமுடியும. பூமககாளத்தசில் உள்ள சகல 
நகாட்வட மசரந்தவைரகளும வைந்து மபகாவைகாரகள். அந்த நகாடுகளுக்கு  ஷபகாதுவைகான 
நசிறுவைனங்கள் இந்த ஷஜனனவைகா நகரில் இருப்பதகால் எப்ஷபகாழுதும மேககாநகாடுகள் 
கருத்தரங்குகள் என நவடஷபறுவைதகால் மஹகாட்டல்கள் எல்லகாம நசிரமபபிமய வைழசியும. 
ஷவைளனநகாட்டவைரகள் ஷதகாவக உள்நகாட்வைரகளுக்கு சமேமேகானது. இப்படியகான ஷஜனனவைகாவைபில் 
ஐந்து 
நகாட்கள் ஒரு மஹகாட்டலசில் தங்கசி நகாலு இரவுகள் அந்த மஹகாட்டலசின் உணைவவை 
அருந்தசினகார மசகாலர ஷரக்மனகாலஜசி ஷபகாறசியபிலகாளர சமபந்தமூரத்தசி. அவைரது நகாக்குக்கு 
தசிருப்தசியபில்வல.

 எவ்வைளவுதகான் தரமேகான சுவைபி;ஸ ஷவைள்வள வவைனகாக இருக்கட்டும. நகாக்கசில் சரக்கவரயகாக
கவரயும சகீஸகாக இருக்கட்டும  நமேது ககாரம மேணைம குணைம எந்த சகாப்பகாட்டுக்கு வைரும?; 
யகாழ்ப்பகாணைத்து மேட்டுவைபில் கத்தரிக்ககாமயகா அல்லது சகாவைகச்மசரி 
முருங்வகக்ககாமயகா இந்த நகாட்டில்  கசிவடக்ககாவைபிடிலும நமேது நகாக்குக்கு வைட இந்தசிய 
சகாப்பகாடகாவைது சகாப்பபிட்டகால் மேட்டுமமே இன்று ஷபகாச்சம அடங்கும  என்ற ஆவைலசில் நகாக்கசில் 
எச்சசில் ஊறத் ஷதகாடங்கசியது.

மமேலும சுவைபிஸ சகாப்பகாடு; சகாப்பபிட்டகால்  நகாக்கு ஷசத்து வைபிடும என தவீரமேகானனத்து  அந்த 
மேகாவலப் ஷபகாழுதசில் சசிறசிது ஷதகாவலவைபில்  இந்தசிய உணைவுக்கவட இருப்பதகாக வைபிசகாரித்து 
அறசிந்து ஷககாண்டு பபிளகாட்பகாரம வைழசிமய நடந்தகார. ஐமரகாப்பபிய மககாவடககாலம. 
கவடகளுக்கு உள்மள இருப்பவைரகவளவைபிட பலர கவடகளனன் ஷவைளனமய உள்ள 
பபிளகாட்பகாரங்களனல் வைபிரித்த குவடகளனன் ககீழ் உணைவைருந்தசினர.;  இந்த ஐமரகாப்பபியர 
ஒவ்ஷவைகாரு மேகாவல சகாப்பகாட்வடயும சடங்ககாக்கசிறகாரகள். நமமே சனம கல்யகாணைம 
சகாமேத்தசியம 
மேரணை வைவீட்வடத்தகான் சடங்ககாக கருதுமே.;  அது மேட்டுமேகா? மககாப்வபயபில் மபகாட்டு வைழசித்து 
வைகாய்க்குள் அமுக்கசிய பபின்புதகான் மபசுவைதற்கு வைகாவய தசிறக்கும. சகாப்பட்வட தசின்று 
முடித்துவைபிட்டு கவதக்கச் ஷசகால்லசி தகப்பனனடம பல முவற சசிறுவையதசில் அடி 
வைகாங்கசியது சமபந்தமூரத்தசிக்கு ஞகாபகத்தசிற்கு வைந்தது. இங்வக சனம ஒவ்ஷவைகாரு வைகாய் 
சகாப்பகாட்டுக்கும  இவடயபில் அவரமேணைபித்தசியகாலம மபசுதுகுள்.

மேகாவல ஆறுமேணைபிதகான் இருக்கும. மேகாவல ஷவையபில் மேஞ்சள் நசிறத்தசில் மேங்களகரமேகாக 
அழகசிய ஷஜனனவைகாவவை ஷமேதுவைகாக இன்னும மபகாரத்தசியபடி இருந்தது, நவடபகாவதயபில் சசில 
நவகக் கவட மேற்றும கடிககாரக்கவடகவளத் தவைபிர மேற்றவவை எல்லகாம 
சகாப்பட்டுக்கவடகள்தகான். பல மதசத்தவைரது கவடகள் இருந்தன.  பல நகாட்டு கவடகள் 
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மேட்டுமேல்ல  பல நகாட்டு ஆண்களும  ஷபண்களும ஜகாவட ககாட்டியது அற்புதமேகாக இருந்தது.
எதசிரில் மபகானவைரகவள வைபிலத்தசிக்ஷககாண்டு நடக்கும மபகாது  ஒரு 
வைகானவைபில்லசின் நசிறப்பபிரிவகயகாக இருந்தது. உலகத்தசின் பலவைபிதமேகான முகங்கள் நசிறங்கள் 
கண்கள் என மதகான்றசியது. கறுப்பபிலும ஷதன் ஆபபிரிக்க நசிலக்கரி கறுப்பு, எத்தசிமயகாப்பபிய 
மககாப்பபி கறுப்பு,  மசகாமேகாலசிய பழுப்பு கறுப்பு என பல ரகம;. இமதமபகால் 
ஷவைள்வளயபில் பலவைபிதமேகான ஷவைளுப்புகள். இப்படி கலரகவளக் கண்டமபகாது எல்மலகாரும 
ஒமர நசிறமேகாக இருந்தகால் அது எவ்வைளவு சலசிப்பகாக இருக்கும. இயற்வகவய வைபிட சசிறந்த 
ஓவைபியன் உலக்தசில் இல்வல.

 அந்த இந்தசியக்கவடவய கண்டகாலும உடமன அங்கு இருந்து வைபிடகாமேல் மநரகாக 
ஷஜனனவைகாவைபின் வைகாவைபி;வய மநகாக்கசிச் ஷசன்றகார. அந்த வைகாவைபியபில் இறங்கு துவறயபில் இருந்து
ஷபரிய படகு ஒன்று பல உல்லகாசப்பயணைபிகவள ஏற்றசிக்ஷககாண்டு  ஷசல்ல 
ஆயத்தமேகாகசியது . மநற்று இரவைபில் அமத படகசில்; சமபந்த மூரத்தசியும இருந்தர. மூன்று 
மேணைபிமநரம அந்த வைபிமசடமேகான வைபிருந்து ஷககான்பரன்சுக்ககாரருக்ககாக  ஒழுங்கு 
படுத்தப்பட்டது. வைபிருந்தசின் மபகாது அந்தப் படகு சுவைபிஸலகாந்வதயும பபிரகான்ஸவஸயும 
பபிரிக்கும அந்த வைகாவைபிவய  சுற்றசி வைந்தது.

 சசிறசிது மநரம அந்தப் படவகப் பகாரத்து வைபிட்டு மேமீண்டும உணைவுக்கவடவய மநகாக்கசி நடந்து 
வைந்த மபகாது அந்த வைகாவைபியபின் கவரயபில்  பறவவைகள் மசகாடியகாக இருந்தன.

‘முட்வட இட்டு அவடககாக்கும ஸகண்டிமனவைபிய வைகாத்துக்கள்’ என அந்த வைழசியகால் 
அவவைகவள புவகப்படம எடுத்துக் ஷககாண்டிருந்த இவளஞன்  ஷசகான்னகான்.

‘ஸகண்டிமனவைபிய வைகாத்துக்கள் இந்மக வைந்தகால் சுவைபிட்சரலகாந்து வைகாத்துக்கள் எங்மக 
மபகாகும? 'ஒரு நவகச்சுவவையகாகக் மகட்டுவவைத்தகாரசமபந்தமூரத்தசி.

‘அவவை ஷமேடிமரனனயன் நகாடுகளகான ஸஷபயபின் இத்தகாலசி மபகாரத்துக்கல் என ஷதற்மக 
மபகாகும.’

சமபந்தமூரத்தசியபின் முகத்வத கூரவமேயகாக பகாரத்துவைபிட்டு மேமீண்டும ‘ஸகண்டிமனவைபிய 
நகாட்டு வைகாத்துக்கள் அவடககாக்க ஷவைப்பத்வத  மதடி இங்கு வைருவைது மபகால் இங்குள்ளவவை 
இன்னும அதசிகமேகான ஷவைப்பத்வத மதடி ஷமேடிமரனனன் ககால நசிவலக்கு 
ஷசல்கசின்றன’ என கூறசிவைபிட்டு நகரந்தகான் அந்த இவளஞன்.

அந்த இவளஞன் பறவவைகள் வைபிடயம ஷதரிந்தவைன் மபகால் இருக்கசிறது என 
நசிவனத்துக்ஷககாண்டு,  ‘நகான் ஷககான்பரன்சுக்கு வைந்தது மபகால் நவீங்களும அவடககாக்க 
வைந்தசிருக்கசிறவீரகள் ஆனகால் உங்களுக்கு பகாஸமபகாட், சுங்கம என்பன கசிவடயகாது.’ என்றகார.
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இருளகாகசி வைபிட்டதகால்   இந்தசி;ய ஷரஸமரகாரண்டுக்குச் ஷசன்று ஷவைளனமய இருந்த 
ஆசனத்தசில் இருந்து ஷககாண்டு பபியவர ஓடர பண்ணைபிவைபிட்டு சுற்றசிப் பகாரத்தகார. வைகானவைபில் 
நசிறங்களனல் பலர இருந்தகாரகள். அவைரகளனல் இருவைர சமபந்தமூரத்தசியபின் கவைனத்வத 
கவைரந்தகாரகள் அறுபது வையதகான  ஐமரகாப்பபிய ஷபண் மேசிக ஷமேலசிந்தவைள்.  ஒருககாலத்தசில மேசிக
அழகசியகாக இருந்த ஷதகால்லசியல் அவடயகாளங்கள் அவைளனல் இருந்தன. எதுவைபித 
அலங்ககாரமும அற்று  பபிரகான்ஸசிய ஷதகானனயுடன் ஆங்கசிலத்தசில் பக்கத்தசில் இருந்த 
இவளஞனுடன்  அன்னனமயகான்னனயமேகாக மபசசிக்ஷககாண்டிருந்தள் . அவைனுக்கு பதசிஷனட்டு 
அல்லது இருபது வையதகான இந்தசிய முகச்சகாவடயுடன்  ஷவைளனறசிய மககாதுவமே நசிறம. 
இருவைருக்கும முக நசிற ஒற்றுவமே இல்வல. எனமவை தகாயும மேகனுமேகாக இருக்க 
முடியகாது. இருவைரும சசிகரட்வட புவகத்துக் ஷககாண்டிருந்தனர. சமபந்த மூரத்தசி அவைரகவளப்
பகாரத்த  மபகாது அந்தப் ஷபண்  ‘ஹமலகா’ என்றள்.

 அவைள் ஹமலகா ஷசகால்லசி வைபிட்டு தசிருமபபிய மபகாது அந்த இவளஞனும சசிமனகமேகாகப் 
பகாரத்து புன்னவகத்தகான்.

 பதசிவனந்து நசிமேசிடத்தசின் பபின் அந்த இவளஞன் அந்த மஹகாட்டலசில் இருந்து 
ஷவைளனமயறசிவைபிட்டகான்.

 சமபந்தமூரத்தசி  அப்ஷபகாழுது பபியவர முடித்து வைபிட்டு, பபியரின் கவடசசித் துளனகவள 
உடனடியகாக வைபிழுங்ககாமேல் இவ்வைளவு ககாலம

குடித்தவைற்மறகாடு ஒப்பபிட்டு  இரசசித்த மபகாது  அந்தப் ஷபண் எழுந்துவைந்து மேகாரகசி என 
தன்வன அறசிமுகப்படுத்தசினகாள்.

‘இந்தசியகாவைகா’

 இந்தசியகா இலங்வகயரகளனன் அரசசியல் கலகாசகாரத்தசில் மேட்டுமேல்ல தனன மேனனதரகளனன் 
மதகாற்றத்தசிலும ஆட்சசி ஷசய்கசிறது.

‘இல்வல. இலங்வக. ஆனகால் அவுஸதசிமரலசியகா’

‘இந்த இவளஞவன  நகான் மநபகாலசில் இருந்து இங்கு படிப்பதற்கு ஸஷபகான்சர ஷசய்கசிமறன்’

‘என்ன படிக்கசிறகான்?’;

‘மஹகாட்டல் முககாவமேத்துவைம’
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 அந்தப் ஷபண்ணைபில் இருந்த ககாந்தத்தகாலும சகாப்பபிடும மபகாது  மபச்சுத்துவணைவய 
மதடியதகாலும அவைளுக்கு வவைவன ஓடர பண்ணைபிய மபகாது மவைண்டகாம என்றகாலும மேமீண்டும
வைற்புறுத்தசி  மகட்டமபகாது மேறுக்கவைபில்வல. வவைவன ஓடர பண்ணைபிய மபகாது 
‘வவைற் பபிளவீஸ’ என பரிசகாரகரிடம கூறசிவைபிட்டு  ‘ இந்த நகாட்டில் வவைற் வவைன் நன்றகாக 
இருக்கும’ என சமபந்தமூரத்தசிவய பகாரத்து கூறசிவைபிட்டு சசிகரட்வட நவீட்டினகாள் .

‘இவத மேறந்து பல ககாலமேகாகசிவைபிட்டது’ என்றகார சமபந்த மூரத்தசி

‘இளம வையது பழக்கம ஷதகாடரகசிறது’ என்று அவைள் ஷசகான்ன மபகாது  வைழவமேயகாக 
புவகப்பவைரகளது பூவன இருமேல்  வைந்தது.

‘சுவைபிஸ- பபிரகான்ஸகா இல்வல பபிரகான்ஸ -பபிரகான்ஸகா?

‘நகான் ஷஜனனவைகாவைபில் பபிறந்து வைளரந்மதன் இந்த  இடங்கள் எல்லகாம நகான் ஓடித் தசிரிந்து 
ஷதகாழசில் பகாரத்த இடங்கள்.’

‘என்ன ஷதகாழசில் பகாரத்தவீரகள்’

சசிரிப்பு மேட்டும அவைளனடம இருந்து வைந்தது.

 சமபந்தமூரத்தசிக்கு ஆவைல் மமேலீட்டகாலும நகாகரீகம கருதசி ‘மநபகால் ஷசன்றவீரகளகா’ என 
மபச்வச மேகாற்றசினகார.

 இந்தசியகாவைபில் பலககாலம இருந்மதன். அதன் பபின் தகான் மநபகால் ஷசன்ற மபகாது இந்த 
இவளஞனனன் தந்வத எனது வைழசிககாட்டியகாக இருந்தகார. அவைர மேரணைம அவடந்து வைபிட்டகார 
எனக்கூறசி மேமீண்டும இருமேசினகாள்

‘இன்று வைவீடு மபகாகும முன்பு இந்த கவடகளனன்  பபின்;னகால் இருக்கும பகாவதயபில் நடக்கப் 
மபகாகசிமறன் என்மனகாடு துவணைக்கு வைர முடியுமேகா?’

 உணைவவை முடித்து வைபிட்டு நடப்பது சமபந்தமூரத்தசியபின் சரக்கவர வைபியகாதசிக்கு நல்லது 
என்பதகால் அந்த மவைண்டுமககாள் சகாதகமேகாக இருந்தகாலும மேனதசில் சசிறசிது ஷநருடியது. 
எதற்ககாக இவைள் எனது துவணைவய மகட்கமவைண்டும? அறுபது வையதுப் ஷபண்ணைகால் 
என்ன மநரந்து வைபிடப்மபகாகசிறது?. அவதவைபிட இரவு என்பமத இல்லகாமேல் ஷவைளனச்சமேகாகவும 
ஷதருஷவைல்லகாம பலர அங்கும இங்கும தசிரிந்தபடி இருந்தகாரகள்.
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இவதவைபிட சமபந்தமூரத்தசிக்கு  இரவு பன்னனரண்டு மேணைபி வைவரயும வைபிழசித்து இருக்க 
மவைண்டிய கட்டகாயம இருக்கசிறது.  இருவைரும எழுமபபி மஹகாட்டலசின் பபின்பகுதசிக்குச் ஷசன்ற
மபகாது அங்கு வநட்கசிளப்புகளுக்கு பபின்புறம ஆண்களும ஷபண்களும 
நசின்றகாரகள். சசிறசிது தூரம மபகான மபகாது சசில ஷபண்கள் தனனயகாகவும கூட்டமேகாகவும நசி;ற்பது
ஷதரிந்தது.

‘இதுதகான் ஷஜனனவைகாவைபின் ஷரட் வலட் பகுதசி. நகான் பத்து வைருடங்கள்  இந்தப் ஷபண்கள் 
மபகால் இங்கு மவைவல ஷசய்மதன். 

 மேவுனத்தகால் பதசில் அளனத்த சமபந்தமூரத்தசிக்கு பகாலசியல் ஷதகாழசிலகாளனயகாக இருந்து ஓய்வு 
ஷபற்ற ஷபண்மணைகாடு ஷஜனனவைகாவைபின் ஷரட் வலட்பகுதசியபில் வைலம வைந்து ஷககாண்டிருக்கசிமறன்
என்பது  ஆச்சரியத்வதயும ஷவைட்கத்வதயும ஷககாடுத்தது.
‘என்ன மபசகாமேல் வைருகசிறவீரகள்?’

‘இதசில் என்ன மபச இருக்கசிறது. ஆனகால் இந்த இடத்தசிற்கு வைருவைதற்கு ஏன் என் துவணை 
உங்களுக்கு மதவவைப்பட்டது என்பதுதகான் புரிவைபில்வல?

‘வையது கூடும மபகாது கடந்த ககால நசிவனவுகள் மேட்டுமதகான் நமமமேகாடு துவணையகாக வைருவைது
என்பது உங்களுக்கு ஷதரியும.  பவழய இடங்கவள பகாரக்க வைபிருப்பமேகாக இருந்தகாலும; 
இரவைபில் வைருவைதற்கு துணைபிவு கடந்த இரு வைருடங்களகாக இல்லகாமேல் 
மபகாய்வைபிட்டது.

இப்மபகாவதய நண்பரகவள நகான் அவழத்து வைர முடியகாது. அமத மவைவளயபில் நவீங்களும 
நகானும அறசிமுகமேற்றவைரகள். மமேலும இருவைரும மேமீண்டும சந்தசிக்கப் மபகாவைதசில்வல.  இன்று
என்னகால் தசிறந்த உள்;ளத்மதகாடு மபச ஒருவைர கசிவடத்தது எனது மேனதசில் 
நனவைபிவட மதகாய்தலுக்கு வைசதசியகாகசிவைபிட்டது.;  அது எனது அதசிஷ்டம.’

 மநரடியகான மநரவமேயகான மபச்சசின் உண்வமே குழந்வதகளனன் மேகாபபிள் பளனங்குத்தவரயபில் 
ஷதறசித்து வைபிழுந்தது  மபகால் இருந்தது.

 அடுத்த சந்தகால் தசிருமபும மபகாது இரண்டு ஷபண்களும இரண்டு ஆண்களும நசின்றகாரகள். 
அவைரகள் மபரம மபசுவைது மகட்ககா வைபிட்டகாலும புரிந்தது. அடிப்பவடயகான மேனனத 
மதவவைகவளயும உணைரவுகவளயும புரிந்து ஷககாள்ள ஷமேகாழசி மதவவையபில்வல. 
அதசிலும ககாமேத்வத தவீரத்துக்ஷககாள்ள ஆதசி மேனனதன் என்ன ஷமேகாழசிமபசசினகான்?. மேசிருகங்கள் 
ஷமேகாழசியகா மபசுகசின்றன?    அங்கு நடக்கும பகாலசியல் சந்வத நசிவலவைரத்வத புரிந்து 
ஷககாள்ள ஷமேகாழசி ஒரு தவடயகாக இருக்கவைபில்வல.
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‘இவைரகள் எலமலகாரும கசிழக்கு ஐமரகாப்பபிய ஷபண்கள். ஆனகால் வைறுவமேயபில் மவைவலக்கு 
ஆவசககாட்டி அவழத்து வைரப்பட்டு பபின் இந்த மவைவலக்கு தள்ளப்படுகசிறகாரகள்’.

சமபந்தமூரத்;தசிக்கு வைகாவய வவைத்தசிருக்க  ஷபகாறுக்கவைபில்வல

‘எல்மலகாருக்கும வைறுவமே என ஷசகால்லமுடியுமேகா?’

‘மேற்றவைரகளுக்ககாக நகான் மபசமுடியகாது. நகான் ஆரமபத்தசில் அசட்டுத் வதரியத்தசில் அமதகாடு
வைன்மேத்தசில் ஈடுபட்மடன் பணைம வைந்ததும பரவைகாயபில்வல என்ற உணைரவு வைந்தது’

‘பபிறமகன் இவடயபில் ஷவைட்டிக்ஷககாண்டு இந்தசியகா மபகானவீரகள்?’

‘எனது ஷசகாந்தக் கவதவய கசிண்டுகசிறவீர. ஆனகால் ஒரு அத்தசியகாயம மேட்டுமதகான்  என்னகால் 
ஷசகால்லமுடியும’

‘எனக்கு இன்று நசித்தசிவர ஷககாள்ளமுடியகாது என் மேவனவைபிவய நடுநசிசசியபில் ஷஜனனவைகா 
ஏரமபகாட்டில் பபிக்கப்;பண்ணைமவைணும. இப்ஷபகாழுது பத்து மேணைபிதகான்.

‘அப்படியகானகால் இரண்டு மேணைபித்தசியகாலம என்வன வவைத்தசிருக்க ஏற்பகாடகா? அந்தக் 
ககாலத்தசில் எனது மேணைபித்தசியகாலத்தசின் வைபிவல அதசிகம’ என்றகாள் ஷபரிய சசிரிப்புடன்.

‘எனக்கு மபச்சுத்துவணை மதவவையகாக இருக்கசிறது. அதற்ககாக நகான் மேன்னனப்பு 
மகட்கப்மபகாவைதசில்வல’

 ‘எனது பதசினகாறு வையதசில் அமமேகாவும அப்பகாவும பபிரிந்துவைபிட்டதகால் நகான்  இடரபட 
மநரந்தது. பல  மபகாய்பபிரண்ட்ஸ. அதசில் ஒருவைன் மூலம மபகாவத மேருந்து பழக்கம வைந்தது.
அதனகால் பணைம மதவவைப்பட்டது. அமத மநரம  எனது தகாய் தந்வதவய பழசி 
வைகாங்குவைதற்கும இது ஒரு வைழசி என எண்ணைபிமனன். இந்த முதல் இல்லகாத வைபியகாபகாரத்தசில் 
என்வன முதலகாக்கசிமனன். ஆனகால் சசில வைருடத்தசில் எங்களது மககாஷ்டியபில் பலருக்கு 
எயபிட்ஸ என்ற புதசிய மநகாய் வைந்ததும நகான் பயந்து மபகாமனன். அப்படிமய 
இந்தசியகாவுக்குப் மபகாய்  ரிசசி மகசத்தசில் ஒரு ஆச்சசிரமேத்;தசில் தங்கசி இருந்மதன் சசில ககாலம 
இருந்த மபகாது இத்தகாலசியன் ஒருவைமனடு மேமீண்டும வைட இந்தசியகாவைபில் சுற்றசிவைபிட்டு மேமீண்டும 
வைந்த மபகாது எனக்கு முப்பது வையதகாகசிவைபிட்டது. பயணை முகவைர 
நசிலயத்தசில் சசில வைருடம மவைவல ஷசய்துவைபிட்டு இமமுவற  மநப்பகாளத்தசிற்கு ஷசன்ற மபகாது
அங்குள்ள பபிரகான்சசிய உதவைபி ஸதகாபனத்தசில் மவைவல கசிவடத்தது. வைகாழ்க்வகயபில் பலககாலம
அதகாவைது பதசினகாறு வைருடங்கள் மநபகாளதசில் இருந்மதன்.  இப்ஷபகாழுது 
அமமேகா மேசிகவும வைமயகாதசிபத்வத அவடந்ததகால் இப்ஷபகாழுது ஷஜனனவைகாவைபில் இரண்டு 

பத�வகள ©  2020



119                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

வைருடமேகாக தங்கசி இருக்கசிமறன்.

‘ஒரு வைபிதத்தசில் பகாரத்தகால் நவீங்கள் அதசிரஷ்டசகாலசி. பபிரச்;சசிவனயகான ஷதகாடக்கமேகாக 
இருந்தகாலும மேசிகவும இலட்சசியமேகான வைகாழ்க்வக வைகாழ்ந்தசிருக்கசிறவீரகள.;  இன்னும  வைகாழ்ந்து 
வைருகசிறவீரகள்’

‘எனக்கு பணைத் மதவவைமயகா அல்லது பணைத்தசில் அதசிக ஆவைமலகா இல்லகாத படியகால் 
ஷதருவைபில் இருந்து நசிவனத்தவுடன் ஷவைளனமயற முடிந்தது.

‘ஆச்சசிரமேத்தசில் மசரந்த பபின்புதகான் அப்படியகான மேன நசிவல வைந்தசிருக்கமவைண்டும?’

‘ஆச்சசிரமேம மபருக்குதகான்.  அங்குள்ள துறவைபிகளுக்கு ஆவசகள் மேற்றவைரகவள வைபிட அதசிகம.
ஆனகால் வைபித்தசியகாசமேகான வைபிடுமுவற ககாமப் மபகான்றது. இயந்தசிரமேயமேற்ற வைகாழ்வு எனக்கு 
பபிடித்தசிருந்தது. இவதவைபிட இந்தசிய கசிரகாமேத்து மேக்கவள எனக்கு மேசிகவும 
பபிடிக்கும.

வைறுவமேயபிலும ஷபருவமேயகாக வைகாழுவைதும இந்தசி மபச ஷதரிந்து ஷககாண்டதகாலும எங்கும 
எனக்கு வைபிமசட மேரியகாவத கசிவடத்தது . எங்கும முக்கசிமேகானவைளகாக கருதப்பட்மடன்.

‘நகானும இந்தசியகாவைபில் வைகாழ்ந்தசிருக்கசிமறன். இந்தசியகாவைபில் ஷவைள்வளத்மதகாலுக்கு எப்ஷபகாழும 
வைபிமசட மேரியகாவத உள்ளது.’

‘நகானும அவதப்பகாரத்தசிருக்கசிமறன். ஆங்கசிமலயர ஆண்டதகால் வைந்ததகா?’

‘ஆங்கசிமலயர வைர முன்மப இருந்த சகாதசிப்பபிரிவைபிவன என்ற வைரணைகாசசிரமேத்தகால் வைந்தசிருக்க 
மவைண்டு;ம. தற்மபகாது உலகத்தசில் நசிறமபதம பகாரப்பதசில் முதன்வமேயகானது இந்தசியகாவைகாக 
இருக்கும என நசிவனக்கசிமறன்.’

‘உங்கள் வைபிமேரசனம ககாட்டமேகாக உள்ளது. நகான் நசிவனத்மதன் ஐமரகாப்பபியரிடம இருந்துதகான் 
நசிறமபதம வைந்தது என்று.’

‘ஐமரகாப்பபியரில் பலர நசிற மபதத்தசில் இருந்து பல தூரம மபகாய்வைபிட்டகாரகள் மபகால் எனக்குத் 
ஷதரிகசிறது.’’

இருவைரும மபசசிக்ஷககாண்டு  சசிறசிய சந்தசில் வைந்த மபகாது எதசிரில் ஷவைள்வளக்ககார ஷபண்ணும 
ஆபபிரிக்க ஷபண்ணும எதசிரகாக வைந்து பபின்பு தசிருமபபிப் பகாரத்தபடி நடந்தகாரகள்.
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‘இவைரகள் ஏன் நமவமே பகாரக்;கசிறகாரகள் ஷதரியுமேகா?. இங்கு வைரும ஆண்கள் கசிரகாக்கசி 
மதடிமயகா அல்லது மபகாவத மேருந்து மதடிமயகா மேட்டுமதகான் வைருவைகாரகள். அவைரகளனன் 
முகத்தசில் எவதமயகா மதடும பகாவைவன ஷதரியும .அவைரகவள இந்த ஷபண்களகால் 
உடமன அவடயகாளம கண்டு ஷககாள்ள முடியும.  இந்த இடத்தசில் இந்த மநரத்தசில் 
எங்கவளப் மபகால் ஷபகாருத்த மேற்றவைரகள் வைரமேகாட்டகாரகள். அதுதகான் அதசிசயமேகாக 
பகாரக்கசிறகாரகள்.’

‘உங்களனடம நகான் பகாடங் கற்றுள்மளன். இன்னும அவர மேணைபிமநரத்தசில் நகான் இரயபில்மவை 
நசிலயத்தசிற்கு மபகாக மவைண்டும.’

‘நகானும ரயபிலசில் தகான் வைவீடு ஷசல்ல மவைண்டும. இந்த வைழசியகால் தசிருமபபி நடந்தகால் 
ஷஜனனவைகா ரயபில் நசிலயம வைரும.’

 இருவைரும தசிருமபபி நடந்த மபகாது மேசிக ஷவைளனச்சமேகான வைவீதசி வைந்தது. இரவைபிற்ககான அறசிகுறசி 
இல்லகாமேல் ரயபில்மவை நசிவலயம கலகலப்பகாக இருந்தது. மேகாக்கசி வைபிவடஷபற்றுக்ஷககாண்டு புற
நகர ரயபிலசில் ஏறசிச்ஷசன்றகாள். சமபந்தமூரத்தசி வைபிமேகான நசிலயத்துக்கு 
ஷசல்லும வைண்டியபில் ஏறசினகார.

--------

இரவு மேட்டுமதகான் இந்த மஹகாட்டலசில் தங்கமுடியும. அடுத்த நகாள் பகாரி;ஸ ஷசல்லத் 
தசிட்டம இருந்தது. அவுஸதசிமரலசியகாவைபில் இருந்து வைந்து இறங்;கசிய சகாலசினன ஒரு நகாள் 
தங்கசிவைபிட்டு ஷசல்மவைகாம என்ற மபகாதுதகான் சமபந்தமுரத்தசிக்கு பபிரச்சசிவன 
உருவைகாகசியது.

‘இரவு மேட்டுமதகான் இந்த மஹகாட்டலசில் தங்க முடியும. நகாவள எந்த அவறயும ககாலசி 
இல்வல என்பதகாக எனக்கு ஷசகால்லசி வைபிட்டகாரகள்’;

‘இந்த மஹகாட்டல் இல்லகா வைபிட்டகால் மவைறு ஒன்று’

‘சரி அவத நகாவள பகாரமபகாம’;.

ஒரு கசிழவமே பபிரிந்தசிருந்ததகால் இருவைரும மபகாரவவைக்குள் மவைகமேகாக உட்புகுந்தனர

----

ககாவலயபில் சமபந்தமூரத்தசி ஷஹகாட்டல் அவற ஒன்று மதடிக்;ஷககாண்டு ககாவல ஆறு 
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மேணைபியளவைபில் ஷஜனனவைகாவைபின் மூவல முடுக்ஷகல்லகாம தசிரியமவைண்டி இருந்தது. ஆறு நகாள் 
மேட்டும தங்குவைதகாக பதசிவு ஷசய்த மஹகாட்டலசில் அடுத்த நகாள் இருக்கவைபில்வல. 
அதசிககாவலயபில் எழுந்து இருவைரும ஒவ்ஷவைகாரு மஹகாட்டலகாக மதடினகாரகள். ஷபரிய 
மஹகாட்டல்கள் வக வைபிரித்தகாரகள். சசிறசிய ஷதருக்களனல் ஷசன்றுமதடமவைண்டும என்ற மபகாது 
முக்கசியமேகாக மநற்று இரவு மேகாக்கசியுடன் ஷதருவைலம வைந்த பகுதசியபில் சமபந்த 
மூரத்தசி மேவனவைபிவய வைபிட்டு வைபிட்டு தகான் மேட்டும ஷசன்றகார. ஷபருமபகாலும ஷதரு மமேக்கப் 
மபகாடகாத நடு வையது ஷபண்வணைப்  மபகால் கவளயபிழந்தசிருந்தது.

ஷபருமபகாலகான மஹகாட்டல்களனல்  வக வைபிரித்து வைபிட்டகாரகள்.

சசிறசிது தூரம ஷசன்ற மபகாது    ஒரு மஹகாட்டலுக்கு முன்பகாக ஒரு சசிறசிய மேதுக்கசிளப்; 
இருந்தது. அந்த மேது கசிளப்புக்கு முன்பகாக இரண்டு ஷபண்கள் நசின்றகாரகள். அதசில்  
ஷவைள்வளயகாக இருந்த ஷபண் சசிகரட்வட புவதத்தபடி நசின்றகாள். அவைளுக்கு 
அருககாவமேயபில் ககாப்பபி ஷககாட்வடவய சசிறசிது அதசிகம வைறுத்தது மபகான்ற கறுப்பு நசிறமேகான 
இருபத்வதந்து வையது கூட நசிரமபகாத அழகசிய  ஆபபிரிக்க ஷபண் அவைளுக்கு சசிறசிது தூரத்தசில் 
நசின்றகாள். அவைவள கடந்து மஹகாட்டலுக்குள் நுவழந்த சமபந்தமூரத்தசி 
கவுண்டரில் இருந்த ஷபண்ணைபிடம அவற ககாலசியகாக இருக்கசிறதகா என்ற மபகாது அவைள் 
ஆஷமேன்றகாள். அந்த மேகசிழ்ச்சசியபில் கடன் அட்வடவய ஷககாடுத்து ஒரு நகாள் பதசிவு ஷசய்து 
வைபிட்டு ஷவைளனமய வைந்த மபகாது சமபந்த மூரத்தசிவய அந்த ககாப்பபிக் ஷககாட்வட அழகசி 
வககளகால் அவழத்தமபகாது சமபந்தமூரத்தசி சசிறசிது தயங்கசினகார. அவைள் வைபிடவைபில்வல

‘இங்மக வைகா’

‘ஏன்?’

‘தயவு ஷசய்து வைகா’

அவைளது குரலசில் ஒரு பரிதகாபம இவழமயகாடியது. ககாவல ஆறுமேணைபிக்கு இவைள் ஏன் 
கூப்பபிடுகசிறகாள். மமேலும அவற கசிவடத்த சந்மதசம மேனதசில் பதட்டத்வத நவீக்கசி இருந்தது.  
மேனம இவைள் ஏன் கூப்பபிடுகசிறகாள் என்பவத அறசிய வைபிருமபபியது
ஷநருங்கசியதும  அந்தப்ஷபண்ண் தனது மமேற்சட்வடயபின் இரண்டு ஷபகாத்தகான்கவள கழற்றசி 
தனது முவலயபில் ஷபருமபகுதசிவய ஷவைளனப்படுத்தசி ‘உனக்கு வைபிருப்பமேகா? என்றகாள்.

 மேருத்துவை வைபிற்பவனப் பபிரதசிநசிதசி தனது மேருந்துகளனன் சகாமபபிவள ககாட்டுவைது மபகால் 
இருந்தகாலும மேனதசில் இருந்த மேகசிழ்ச்;சசியகால் எந்த பதட்டமும ஏற்படகாமேல் ‘இது மேசிகவும 
ககாவலப் ஷபகாழுதகாக இருக்கசிறது. எனக்கு தற்மபகாது  மூடில்வல.’
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‘எனக்கு பணைம மவைண்டும’

‘என்வன மேன்னனத்துக்ஷககாள். நகான் தயகாரில்வல’ எனக் கூறசிவைபிட்டு மவைகமேகாக அந்த இடத்வத
வைபிட்டு அகன்று தனது பவழய மஹகாட்டலுக்கு ஷசன்று இடம பபிடித்த கவதவய 
ஷவைற்றசிகரமேகாக சகாலசினனக்கு ஷசகான்ன சமபந்தமூரத்தசி அந்த ஆபபிரிக்க 
ஷபண்ணைபின் கவதவய ஷசகால்லவைபில்வல.

--

மேதசியம பன்னனரண்டு மேணைபிக்கு மமேல் புதசிய மஹகாட்டலுக்கு சகாலசினனயுடன் சூட்மகவச 
தள்ளனயபடி  வைந்துஷககாண்டிருந்தமபகாது மேமீண்டும அந்த கப்பபிக் ஷககாட்வட அழகசி 
எதசிரப்பட்டகாள். இவைள் நமவமே வைபிடமேகாட்டகாள் மபகால் இருக்கசிறது என நசிவனத்த மபகாது 
அவைள் அருகசில் வைந்து வைபிட்டகாள். அவைவள வைபிலத்த முடியகாத நவட பகாவத.
‘உமேக்கு இளம ஷபண்கவள பபிடிக்ககாது. மநற்றும ஒரு கசிழவைபியுடன் மபகாகசிறவீர இன்றும இந்த 
மேத்தசிய வையது ஷபண்ணுடன் மஹகாட்டலுக்கு மபகாகசிறவீர. உமேக்கு ஏதகாவைது பபிரச்சசிவனமயகா? 
என ஆங்கசிலத்தசில் வைழசிவய மேறசித்து மகட்டகாள். அந்த இடத்தசில் 
புரகாணைககாலத்வதப் மபகால் நசிலம பபிளந்து தன்வன உள்வைகாங்கசிவைபிடகாதகா என நசிவனத்தபடி 
மககாவடககாலத்தசில்  நடுப்பகலசில் ஷஜனனவைகா சூரியவன பகாரப்;பது சகாலசினனயபின் முகத்வத 
வைபிட சகாந்தமேகாக இருக்கும  என நசிவனத்து ஆககாயத்வத பகாரத்தகார.

 நசில நடுக்கம, சுனகாமேசி அருககாவமேயபில் உருவைகாகுவைதற்ககான அறசிகுறசிகள் ஷதன்படுவைவத 
வைனவைபிலங்குகள் மேட்டுமேகா அறசியும? மசகாலர ஷரக்மனகாலஜசி எஞ்ஜசினனயரும அறசிந்து 
ஷககாள்வைகார.

uthayam@optusnet.com.au
பதசிவுகள் 28 ஷசப்ஷடமபர 2011
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13.  முயல்களும் வம�ப்ப ந�ய்களும்!   - மூதூர் தம�கமட் ர�பவி (இலங்தக) -

தசிடீஷரன தூக்கம கவலந்து வைபிட்டது எனக்கு. வைவீட்டுக்குள்மள ஒமர புழுக்கமேகாக இருப்பதகால் 
நகாங்கள் எல்மலகாருமமே எங்கள் வைவீட்டு ஷமேகாட்வட மேகாடியபில்தகான் உறங்குவைது வைழவமே. 
சசிறசிது மநரமேகானதும வைகாப்பகா என்வனயும தமபபிகவளயும தூக்கம கவலந்து 
வைபிடகாமேல் வைவீட்டினுள்மள படுக்கவகயவறயபினுள் கசிடத்தசி வைபிடுவைகார. ஆனகால் இப்மபகாது 
ஒருவைவரயும ககாணைவைபில்வல. அவைரகவளத் மதடியமபகாதுதகான் சட்ஷடன என்னருகசில் 
படுத்தசிருக்கும எனது ஷசல்ல அரனப்பபின் நசிவனவு வைந்தது. எங்மக மபகாயபிருப்பகான்? 
ஒருமவைவள வைவீட்டுக்குள் இறங்கசி வைபிட்டகாமனகா? உச்சசி வைகானனமல ஒட்டியபிருந்த பபிவற 
நசிலகாவைபின் சசிறு ஷவைளனச்சத்தசில்  ஒரு மூவலயபில் ஏமதகா ஒன்று  அவசவைது மபகால... ஓ! 
அது.. அரனப்தகான் மேகாடிப்படியபில் இறங்கசித் துள்ளனத் துள்ளன ஓடுகசிறகான்.

'மஹய்! ஆரனப்..!ஆரனப்!! ஓடகாமத!'
 
என்று கத்தசியபடி நகான் அதன் பபின்னகாமலமய துரத்தசிச் ஷசல்வைதற்குள்
அவைன் எங்கள் ஷமேகாட்வடமேகாடியபிலசிருந்து வைவீதசிக்கு இறங்கசிச் ஷசல்லும படிக்கட்டுகவளத் 
தகாண்டி எதசிரவைவீட்டு இக்ரமேசின் குடியபிருப்பு வைளகாகத்துக்குள்மள ஓடிச் ஷசன்று மேவறந்து 
வைபிட்டகான்.'மச!' என்று அலுத்துக் ஷககாண்மடன். அந்த வைவீட்டுக்குள் நகாங்கள் 
வைபிவளயகாடும பந்து மபகானகாமல தசிருமபத்மதடித் தரமேகாட்டகாரகள். மேசிகவும ஷதகாந்தரவு 
ஷககாடுத்தகால் புதசிதகாக ஒரு பந்து வைகாங்க பணைம ஷககாடுப்பகாரகமளயன்றசி பந்வதத் மதடுவைதற்கு
வைபிடுவைதசில்வல. அதுவும நள்ளனரவவைத் தகாண்டியபிருக்கும இந்த மநரத்தசில் 
அவைவனப் பற்றசிப் மபசக்கூட முடியகாது.  எனக்கு அழுவக அழுவகயகாக வைந்தது.
' மச!என்ன மேகாதசிரி மேனனதரகள் இவைரகள்?' என்று மயகாசசித்தவைகாறு ஷமேகாட்வட மேகாடி வகப்பபிடிச்
சுவைரிமல சகாய்ந்து ஷககாண்மடன். இருளனமல அவமேதசியகாக மூழ்கசியபிருந்த எதசிரவைவீட்டு 
மேகாடிக்குடியபிருப்வபப் பகாரத்துக் ஷககாண்டிருந்மதன். தூரத்தசிமல ஷதரிந்த 
பள்ளனவைகாசலசின் மேசினகாரகாக்கள் ஷமேல்லசிய நசிலஷவைகாளனயபில் எடுப்பகாகத் ஷதரிந்தன. எங்மககா 
ஒரு நகாய் நவீளமேகாய் ஊவளயபிட்டது.

நகாய் என்றதும சட்ஷடன இக்ரமேசின் நசிவனவுதகான் மதகான்றசியது. அவைனுக்கு நகாய்கவள ஏமனகா
கண்ணைபிமல ககாட்டக் கூடகாது. அவைற்வற எங்மக கண்டகாலும துரத்தசித் துரத்தசி அடிப்பகான். 
மேற்றப்படி மேசிருகங்களனடஷமேல்லகாம மேசிகுந்த இரக்கமுள்ளவைன் அவைன். 
அவைன் வைவீட்டிமல பறவவைகளும முயல்குட்டிகளுமேகாய் எங்கு பகாரத்தகாலும ஷசல்லப் 
பபிரகாணைபிகள்தகானகாம. அவைற்றசிமல அளவு கடந்த பபிரியம ஷககாண்டவைன் அவைன்.

இக்ரம எங்கமளகாடு ககால்பந்து ஆட வைந்து மசரந்த ககாலத்தசிலசிருந்மத நகாய்கவள பகாரத்தகால் 
இருக்கசிற மவைவலவய வைபிட்டு வைபிட்டுக் கற்கவளப் ஷபகாறுக்கசிக் ஷககாண்டு துரத்துவைகான். 
எப்படியும கண்ணைபில் பட்ட நகாய்கவள அடித்துத் துரத்தசி வைபிட்டுத்தகான் 
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தசிருமபவும வைந்து வைபிவளயகாடுவைகான். அவைனனடம இதுபற்றசி மகட்க நசிவனத்து ஒருநகாள் 
மகட்டும வைபிட்மடன்.

'இக்ரம, நகாய்கமளகாட உனக்கு என்னடகா அப்படி ஷவைறுப்பு?'

'மச! நவீ ஒரு முஸலீமேகாடகா, இப்படிக் மகட்கசிறகாய்? ஷவைறுக்கப்பட்ட பபிரகாணைபி அல்லவைகாடகா 
அது?'

'சரிடகா..நகாங்க அவதப்மபகாய் அவளயக் கூடகாமத தவைபிர..அதுகவள ஏன்டகா தண்டிக்க 
மவைணும? அதுவும உயபிரகள்தகாமனடகா, இக்ரம'

'இல்லடகா, அதுகள் ஷகட்ட மேசிருகங்கள். நகான் வைளரக்கசிற எத்தவன முயல்கவளக் கடிச்சசி 
குதறசியபிருக்கு ஷதரியுமேகா உனக்கு?'

'அது கூடகாதுதகான்..ஆனகா அதுக்கு நவீ கடிச்ச நகாவய மேட்டும அடிக்கலகாம. ஏன்டகா சுமமேகா 
இருக்கசிற நகாய்கவளஷயல்லகாம ஷககால்ல நசிவனக்கசிறகாய்?'

'எல்லகா நகாய்களுமமே முயல்களுக்கு எதசிரிதகான்டகா! நகாய்கவளக் ஷககால்றதசில பகாவைமமே இல்ல!'

'சரி..சரி ஷரண்டு மபரும மபச்வச வைபிடுங்கடகா..மபகாய் வைபிவளயகாடுமவைகாம!' என்று எங்கள் மேற்ற
நண்பரகளனன் இவடயூமறகாடு அந்த உவரயகாடல் அன்று முடிந்தது. ஆனகாலும நகாய்கள் 
உண்வமேயபிமலமய ஷககால்லப்பட மவைண்டியவவைதகாமனகா என்ற குழப்பம 
எனக்மகற்பட்டது மேட்டும உண்வமே. இக்ரம ஷசகால்வைது மபகால நகாய்கவளஷயல்லகாம 
அழசித்தகால்தகான் முயல்கவளயும ஷசல்லப்பபிரகாணைபிகவளயும ககாப்பகாற்ற 
முடியுமமேகா...அப்படியகானகால் லவ்மபரட்ஸகவள பபிடித்துத் தசின்னும பூவனகவள இக்ரம ஏன் 
ஷககால்வைதசில்வல? என்று மகட்க மவைண்டுஷமேன மேனதசிற்குள் நசிவனத்துக் ஷககாண்மடன்.

இக்ரம எங்களது மேனதசிமல சசில மேகாற்றங்கவள ஏற்படுத்தசி வைபிட்டகான். அவைன் 
எங்களுக்ஷககால்லகாம அறசிமுகமேகானமத ஒரு வைபிசசித்தசிர அனுபவைமதகான்.
 
எங்கள் குடுமபம இந்த வைவீட்டிற்கு குடிவைந்த ககாலத்தசிலசிருந்மத இக்ரம இருக்கும அந்த மேகாடி 
வைவீட்டுக் குடியபிருப்பு எங்களுக்ஷகல்லகாம சற்று வைபிமனகாதமேகாகத்தகான் இருந்தது. நகாங்கள் 
இருக்கும பபிரமதசம இரகாணுவை அதசிககாரிகளனன் குடுமபங்கள் வைகாழும 
குடியபிருப்பு என்பதகால் இங்குள்ள  மேனனதரகளனன் நடவைடிக்வககள் சற்று வைபிவறப்பகாகத்தகான் 
இருப்பதுண்டு. எப்மபகாது பகாரத்தகாலும புழுதசி கசிளப்பும வைகாகனங்களும வைபிவறப்பகான 
மேனனதரகளும தகாரகாளமேகாகப் புழங்குவைதுண்டு
எங்கள் வைவீட்டின் ஷமேகாட்வடமேகாடியபிலசிருந்து இக்ரமேசின் மேகாடிக் குடியபிருப்பபின் மமேல்தளத்வதத் 
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ஷதளனவைகாகப் பகாரக்க முடியும.  அங்மக ஒன்றசிரண்டு குடுமபங்கள் ஷபண்கள் குழந்வதகள் 
என்று வைசசிப்பது மேட்டுமதகான் ஷதரியும. ஆனகாலும அவைரகள் அதசிகம 
அயலவைரகளகாகசிய எங்கமளகாடு பழகுவைமதகா மபசுவைமதகா கசிவடயகாது. எப்மபகாதகாவைது 
மேகாவலமவைவளகளனல் மேகாடியபிலசிருந்து ககீழசிறங்கசி வைருவைதுண்டு. வைவீதசிவயச் சசிறசிதுமநரம 
மவைடிக்வக பகாரத்துவைபிட்டு ஷசன்றுவைபிடுவைகாரகள்;. ஷபண்கள் ஷவைளனமய வைருவைது மேசிகவும 
குவறவு. அப்படி வைந்தகாலும முகம மேட்டும ஷதரியும; உவடயணைபிந்து குழந்வதகளுடன்தகான்
வைருவைகாரகள்.

ஒருநகாள் நகானும எனது நண்பரகளும அருகசிலுள்ள வமேதகான மமேட்டிமல ககால்பந்து ஆடிக் 
ஷககாண்டிருக்குமமபகாது ஒருதடவவை அவைரகள் வைவீட்டுக் குழந்வதகள் வைவீதசியபிமல வைபிவளயகாடிக்
ஷககாண்டிருந்தவதப் பகாரத்மதகாம. அவைரகளனவடமய எங்கள் வையஷதகாத்த ஒர 
அழககான சசிறுவைன் நகாங்கள் வைபிவளயகாடுவைவதமய ஏக்கமேகாய் பகாரத்தவைகாறு நசின்றசிருந்தகான். 
அவைவனப் பகாரக்க ஏமனகா பகாவைமேகாக இருந்தது.

'வைகா! பந்து வைபிவளயகாடலகாம'

என்று வசவகயகால் அவழத்மதன். உடமன அவைன் உற்சகாகமேகாகசி வைவீதசிவயக் கடந்து ஓடிவைரத் 
தயகாரகானவுடன் யகாமரகா அதட்டும குரலசில் தசிருப்பபியவழத்தகாரகள். அவைனது வைபிழசிகளனமல 
பூத்தசிருந்த பபிரககாசம சட்ஷடன வைடிந்த துயரத்வத அன்று நகான் பகாரத்மதன். 
அதவன மேறக்க பல நகாட்களகானது எனக்கு.

மேற்ஷறகாருநகாள் நகாங்கள் வைபிவளயகாடிக் ஷககாண்டிருந்தமபகாது அந்தச் சசிறுவைன் ககால்பந்து 
வைபிவளயகாடும உவடயபிமல சப்பகாத்துகள் அணைபிந்து கமபபீரமேகாக நசின்றசிருந்தகான். அவைன் 
வகயபிமல ஒரு வைபிவலயுயரந்த அழககான ககால்பந்து இருந்தது. நகாங்களும வைபிவளயகாட 
வைந்தவத மேறந்து அவைவனமய வவைத்த கண்வைகாங்ககாமேல் பகாரத்துக் ஷககாண்டிருந்மதகாம.

எங்களது உவடகவளயும அழுக்குப் பந்வதயும கசிழசிந்த சப்பகாத்துக்கவளயும ஒருமுவற 
பகாரத்துக் ஷககாண்மடகாம. 'அங்க பகாருடகா! என்ன மேகாதசிரி மஜஸசி..பூட்ஸ பகாரத்தசியகா? 
இஷதல்லகாம எங்கடகா இருக்கு..'

'அந்த பந்வதப் பகாருங்கடகா! எப்படிப் பளபளக்குது..? நசிச்சயமேகா ஷவைளனநகாட்டுலதகான் அவத 
வைகாங்கசியபிருப்பகான்'

என்ஷறல்லகாம வைபியந்தபடி நண்பரகள் நகாங்கள் ஒன்றுகூடிப் பகாரத்தசிருக்க, அவைனகாகமவை 
எங்கவள வைருமேகாறு அவழத்தகான். அதற்ககாகமவை ககாத்தசிருந்த நகாங்கள் குதூகலத்தசில் துள்ளனக்
குதசித்மதகாம. ஆனகாலும அவைனருமக நசின்றசிருந்த சசில முரட்டு ஆண்கவளப் 
பகாரத்துவைபிட்டு சற்றுத் தயங்கசிமனகாம.
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'பரவைகாயபில்வல வைகாருங்கள்!' என்று எங்கவளக் கூப்பபிட்டு அந்தச் சசிறுவைவன எங்கமளகாடு 
அவழத்துச் ஷசல்ல அனுமேதசித்தகாரகள் அந்த ஆசகாமேசிகள். நகாங்களும மேகசிழ்ச்சசி மமேலசிட 
ரகாஜமேரியகாவத தந்து அவைவன வைபிவளயகாடக்கூட்டிச் ஷசன்மறகாம.

அன்றசிலசிருந்து இக்ரம எங்கமளகாடு ககால்பந்தகாடுவைது வைழவமேயகாகசிப் மபகானது. அவைனது 
குடுமபத்தசினரும எங்கவளப் பகாரத்து சசிறசிது புன்முறுவைல் ஷசய்யலகானகாரகள். சசில 
மவைவளகளனல் வமேதகானத்தசிமல இருக்குமமபகாது அந்த வைவீட்டுப்ஷபண்கள் எல்மலகாருக்கும 
வைகாவழப்பழங்கள் மேற்றும தசின்பண்டங்கள் ஷககாடுத்தனுப்புவைகாரகள்;. அவ்வைளவு ருசசியகான 
பழங்கவள நகாங்கள் ஒருமபகாதும கண்டமதயபில்வல. அத்தவன அன்பகானவைரகளகாயபிருந்தும 
ஒருதடவவை கூட அவைரகளது வைவீட்டிற்மககா அல்லது வைளவைபிற்குள்மளகா எங்கவள 
அவழத்ததசில்வல. அனுமேதசித்ததும கசிவடயகாது.

தசிடீஷரன ஒருநகாள் இக்ரம வைபிவளயகாட வைரவைபில்வல. அவைன் மேட்டுமேல்ல அந்த வைவீட்டிலசிருந்து
எவைவரயும ஷவைளனமய ககாணைவைபில்வல. அந்த வைவீட்டின் யன்னல்கள் கூட அவடத்தசிருந்தன. 
அந்த மேகாடிக்குடியபிருப்பு வைளகாகத்தசிற்குள்ளனருந்து புழுதசி இவறத்தபடி சசில 
வைகாகனங்கள் அடிக்கடி ஷசன்று வைந்தன. தவைபிர இக்ரவமேக் ககாணைமவையபில்வல.

இக்ரம வைந்ததசிலசிருந்து அவைன் ஷககாண்டு வைரும புதசிய பந்தசிமல வைபிவளயகாடிய எங்களுக்கு 
மேமீண்டும பவழய கசிழசிந்து மபகான அழுக்குப் பந்தசிமல வைபிவளயகாடும நசிவல. ஆட்டத்தசின் 
இவடயபிமல வைகாவழப்பழங்களும கசிவடக்கவைபில்வல. இக்ரவமேப் பற்றசி 
யகாரிடமும மகட்கவும முடியவைபில்வல. தசினமும அவைவனக் ககாத்தசிருந்து கண்கள் பூத்தபபின் 
மவைறுவைழசியபின்றசி வைபிவளயகாடலகாமனகாம.
 
பத்து அல்லது பதசிவனந்து நகாட்கள் இப்படிமய கழசிந்தது. ஒருநகாள் நகாங்கள் பகாடசகாவல 
வைபிட்டு வைருமமபகாது இக்ரமேசின் எதசிரமேகாடிக் குடியபிருப்பபிமல ஆள்நடமேகாட்டம ஷதரிந்தது. 
சந்மதகாசம ஷபகாங்கசிட மேகாவலயகானதும வமேதகானத்துக்குப் பவடஷயடுத்மதகாம. 
இக்ரவமேத் மதடி அவைன் வைவீட்டு முன்புற வைகாசலுக்குச் ஷசன்றசிருந்த எங்களுக்கு அந்த 
வைளகாகத்தசினுள் நசின்றசிருந்தவைரகவளப் பகாரத்ததும ஆச்சரியமேகாக இருந்தது. அவைரகளனல் 
யகாவரயும இதற்கு முன் பகாரத்ததசில்வல. அவைரகள் அவனவைரும முற்றசிலும 
புதசியவைரகளகாக இருந்தகாரகள். பவழயவைரகள் எவைவரயுமமே ககாணைவைபில்வல.

'ஏய்! வபயன்களகா, என்ன மவைணும உங்களுக்கு?'

'இக்ரம இருக்கசிறகானகா?' என்று நகாங்கள் மகட்டதும தங்களுக்குள் ஒன்றுகூடி ஏமதகா ஒரு 
புரியகாத ஷமேகாழசியபிமல கசிசுகசிசுத்து வைபிட்டு, 'இப்மபகா அவைவனப் பகாரக்க முடியகாது. என்ன 
வைபிசயம?' என்று மகட்டகாரகள்.  ககால்பந்து ஆடும வைபிடயத்வதப்பற்றசி அவைரகளனடம 
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கூறசிமனகாம. மேமீண்டும தங்களுக்குள் கசிசுகசிசுத்த பபின் அவைரகளனல் ஒருவைன் மேகாடிமயறசி 
வைவீட்டினுள்மள ஷசன்றகான். சசிறசிது மநரத்தசின் பபின்பு தசிருமபபி வைந்து, 'நவீங்கஷளல்லகாம உங்க 
வமேதகானத்துக்குப் மபகாகலகாம. இக்ரம வைருவைகான்' என்றகான். எதுவும மபசகாமேல் 
வமேதகானத்வத மநகாக்கசி நமபபிக்வகயபின்றசி நடந்மதகாம.

'என்னடகா இவைன்கஷளல்லகாம மரகாமபகா மேகாதசிரி இருக்கசிறகான்கள்? இக்ரம எப்பபிடிடகா அந்த 
வைவீட்டுக்குள்மள இருக்கசிறகான். ஆமேசி மகமப் மபகால இருக்கு வைவீடு?'

'ஓமடகா நகானும பகாரக்கசிறன். இக்ரம ஸகூலுக்மக மபகாறதசில்வலயகாம. யகாமரகா வைகாகனத்துல 
வைந்த ஷசகால்லசிக் ஷககாடுத்தசிட்டுப் மபகாறகாங்க.. அவைங்க வைவீட்டுக்கு எல்லகாமமே ஷவைளனயபில 
இருந்து வைந்துதகாண்டகா வைருது. அவைன் அவ்வைளவு ஷபரிய ஆளகாடகா?'

'இல்லடகா அவைங்க யகாமரகா ஷபரிய இடத்து ஆட்கள் மபகால இருக்குது. அதகாலதகான் 
இவ்வைளவு ஷகடுபபிடி!'

'என்றகாலும இது மேசிச்சம ஓவைரதகான்டகா!'

இப்படிமய எங்களுக்குள் மபசசியவைகாறு நடந்து ஷககாண்டிருக்கும மபகாது பபின்னகாமல ஓடிவைந்து 
மசரந்தகான் இக்ரம. அவைன் வகயபிமல நசிவறய அட்வடப் ஷபட்டிகள் இருந்தன. எல்மலகாரும 
ஆவைலகாக ஒடிச் ஷசன்று அவைவனத் தூக்ககாத குவறயகாக வமேதகானத்துக்குக் 
ஷககாண்டு வைந்மதகாம. அட்வடப் ஷபட்டிகவள ஆவைலகாய்த் தசிறந்து பகாரத்தகால், அத்தவனயும 
வைபிவலயுயரந்த புத்தமபுதசிய ககால்பந்து சப்பகாத்துக்கள். எங்களுக்ககாக இக்ரமேசின் தகாய் 
ஷககாடுத்தனுப்பபியபிருந்தகார. எங்களது மேகசிழ்ச்சசிக்கு அளமவை இருக்கவைபில்வல. 
ஆனந்தக் கூத்தகாடிமனகாம.

இக்ரம எங்கள் எல்மலகாருக்கும ஏறத்தகாழ ஒரு இரட்சகனகாய் ஆனகான். ஒவ்ஷவைகாரு நகாளும 
அவைன் ஷககாண்டு வைரும ஷசகாக்மலட்டுக்கள், பகாலகாவடக்கட்டிகள், பழங்கள் மேற்றும அழகசிய 
மஜஸசிக்களகால் எங்கள் ககால்பந்து அணைபி வைளமேகாகசிக் ஷககாண்மடயபிருந்தது. 
தவைபிர அவைன் ஒரு சசிறந்த ககால்பந்தகாட்ட வைவீரனகாகவுமேசிருந்தகான். அதனகால் நகாங்கள் 
எல்மலகாரும அவைனுடன் மேசிகுந்த வைபிருப்பமேகாக இருந்மதகாம.
தசினமும சசிறசிது மநரம வமேதகானத்தசில் ஒன்றுகூடிப் மபசசிக் ஷககாண்டிருந்து வைபிட்டு கவலந்து 
மபகாவைது ககால்பந்தகாட்ட நண்பரகள் எமேது வைழவமே. அவைரவைர குடுமபம, பகாடசகாவல, 
பபிடித்தவவை பபிடிக்ககாதவவைகள் பற்றசிஷயல்லகாம அளவைளகாவுமவைகாம.

இக்ரம தனது வைவீட்டில் வைளரக்கும முயல்குட்டிகள், லவ்மபரட்ஸ மேற்றும நகாய்களனமல 
தனக்கசிருக்கும ஷவைறுப்பு பற்றசித்தகான் அதசிகம மபசசிக் ஷககாண்டிருப்பகான். அதுவும 
இல்வலஷயன்றகால் ககால்பந்து வைபிவளயகாட்வடப் பற்றசிப் மபசுவைகாமன தவைபிர அவைனது 
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குடுமபம பற்றசி எதுவும கூற மேகாட்டகான். எமதச்வசயகாக மபச்சு வைந்தகால்  உடமன 
ஷமேமௌனமேகாகசி வைபிடுவைகாமன தவைபிர வைவீட்டிலுள்ளவைரகவளப் பற்றசித் தப்பபித் தவைறசிக்கூட ஒரு 
வைகாரத்வத மபசமேகாட்டகான்.  இக்ரம  எல்மலகாருடனும நன்றகாகப் பழகசிய மபகாதசிலும 
தனது வைவீட்டுக்கு எங்கவள அவழக்கமவைகா அல்லது கூட்டிச் ஷசல்லமவைகா மேகாட்டகான்.

அமதமபகால எங்கள் வைவீடுகளுக்கும வைரமேகாட்டகான். இது ஒன்றுதகான் எங்களுக்கு அவைனனடம 
இருந்த ஒமரஷயகாரு சங்கடமேகான வைபிடயம. ஆனகாலும எங்கள் ககால்பந்தகாட்டத்துக்கும 
நட்புக்கும  அதனகால்  எந்தக்குவறயும இல்வலவயன்பதகால் அவதப் 
ஷபகாருட்படுத்தகாமேல் வைபிட்டு வைபிடுமவைகாம.
 
ஒருநகாள் வைபிவளயகாட்டு முடிந்ததும என்வனத் தனனயகாக அவழத்துச் ஷசன்றகான் இக்ரம. 
அவைனது கண்கள் இமலசகாகக் கசசிந்தசிருந்தன. முகம சற்று வைகாடியபிருந்தது.

'என்னடகா இக்ரம ஏதும பபிரச்சசிவனயகா ?'

'ஒண்டுமேசில்லடகா..ஷககாஞ்சம எங்கட வைவீடு வைவரக்கும கூட வைந்துட்டுப் மபகா'

'என்ன உன்ட வைவீட்டுக்ககா?!' என்மறன் ஆச்சரியம தகாளமுடியகாமேல். 'ஒருமவைவள எங்களுக்குத்
தந்த சப்பகாத்துகவளஷயல்லகாம தசிருப்பபிக் மகட்கப் மபகாகசிறகாமனகா' என்று பயந்தபடி அவைவனப்
பபின்ஷதகாடரந்மதன் 'ஷககாஞ்சம இங்மகமய நசில்லு வைகாமறன்'  என்று கூறசி 
வைவீட்டுக்கு அருமகயுள்ள குறுகசிய ஒழுங்வகக்குள் என்வன நசிறுத்தசி உள்மள ஓடிப்மபகானவைன் 
சசிறசிது மநரத்தசில் வகயபிமல ஒரு சணைல் வப ஒன்றுடன் வைந்தகான். அதற்குள்மள ஏமதகா 
அவசந்தவைகாறசிருந்தது.

'இந்தகா! இது என்ட ஷசல்லப் பயல் அரனப். இவத இனன நவீதகான் வைச்சுக்மககா!' என்;று 
கவைவலயுடன் நவீட்டினகான் அவத. அவைன் தந்தது, ஷககாழுஷககாழுஷவைன்று பகாரப்பதற்கு அழககாக
இருந்த ஒரு சசின்ன  முயல் குட்டிவய. ஒரு ஷவைண்பஞ்சுக் குவைபியவல 
வைகாங்குவைது மபகால அவத ஆவசயகாக வக நவீட்டி வைகாங்கசிக் ஷககாண்மடன். இக்ரம தனது 
முயல்களனமல எவ்வைளவு இரக்கமும ஆவசயும உள்ளவைன் என்பது எனக்குத் ஷதரியும. 
அப்படியகானவைன் ஏன் தன் ஷசல்ல முயவல தசிடீஷரன எனக்கு தரமவைண்டும 
என்றுதகான் புரியவைபில்வல. அவத அவைனனடம மகட்டமபகாது, தனது முயல்கள் 
பறவவைகஷளல்லகாம மவைறு எங்மககா ஷககாண்டு ஷசல்லப்படப் மபகாவைதகாக மேட்டும 
ஷசகால்லசிவைபிட்டு ஓடிவைபிட்டகான். அதற்கு மமேல் அவைனனடம மபச முடியவைபில்வல.

அன்றுதகான் நகானும நண்பரகளும கவடசசியகாக இக்ரவமேக் கண்மடகாம. மேறுநகாள் நகாங்கள் 
வைழவமேமபகால அந்த இடத்தசிற்குச் ஷசன்றமபகாது அவைரகளது வைவீட்டு வைகாசலசிமல இரகாணுவை 
முககாமகளனலசிருப்பது மபகால தடுப்புகள் அவமேத்தசிருந்தகாரகள். அதனுள்மள 
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இருந்தவைரகள் கூட மவைறு புதசியவைரகளகாக இருந்தகாரகள். இக்ரவமே பற்றசி வைபிசகாரித்தமபகாது 
ஷககாஞ்சம கூட இரக்கமேசின்றசி சத்தமமபகாட்டுத் துரத்தசிவைபிட்டகாரகள்.
மேசிகுந்த கவைவலயுடன் வமேதகானத்துக்குப் மபகாமனகாம. இக்ரம ககால்பந்து உட்பட 
எல்லகாவைற்வறயும எங்களனடம தந்து வைபிட்டுத்தகான் மபகாயபிருந்தகான். ஆனகாலும 
அவைனனல்லகாமேல் முன்பு மபகால எங்களகால் உற்சகாகமேகாக வைபிவளயகாட முடியவைபில்வல. தவைபிர 
பகாடசகாவலயபில் தவைவணைப்பரீட்வச ஆரமபமேகானதகால் வைவீட்டிலுள்ளவைரகள் எங்கவள 
வைபிவளயகாடுவைதற்கு அனுமேதசிக்கவைபில்வல. அதனகால் அவைன் வைவீட்டுப்பக்கம மபகாகமவையபில்வல.
என்றகாலும எனது வைவீட்டு ஷமேகாட்வட மேகாடியபிலசிருந்து ஷதரியும அவைனது 
குடியபிருப்பு வைளகாகத்வத அடிக்கடி ஏக்கத்மதகாடு பகாரத்துக் ஷககாள்வைது எனது வைழவமேயகானது.

'ஓ! இக்ரம நவீ எங்மக இருக்கசிறகாய்?'

இக்ரம தூக்கசிக் ஷககாடுத்த தசினத்தசிலசிருந்த நகான்தகான் அவைனுவடய ஷசல்ல முயவல 
வைளரத்து வைருகசின்மறன். எங்கள் வைவீட்டில் எல்மலகாருக்கும 'அரனப்' மேமீது ஷககாள்வள ஆவச. 
என்னருகசிமலமயதகான் இரவைபில் படுத்துறங்கும. ஆனகால் அடிக்கடி இக்ரமேசின் 
வைவீட்டுப் பக்கமேகாக ஓடிவைபிடுவைதுதகான் அதனனடம உள்ள ஒமரஷயகாரு ஷகட்ட பழக்கம. மேமீண்டும
அவதத் மதடிப்பபிடித்துத் தசிருமபக் ஷககாண்டு வைருவைதற்குள் கவளத்துப் மபகாய்வைபிடுமவைன். 
ஆனகால் இப்மபகாது இந்த நடுச்சகாமேத்தசிமல எதுவும ஷசய்ய முடியகாது.

 'சரி, ககாவலயபில்தகான் இவதப்பற்றசிக் மகட்கலகாம. தூக்கமும கவலந்து வைபிட்டது. ககீமழ 
இறங்கசிப்மபகாய் வைவீட்டுக்குள் மபகாய் தூங்கலகாம.'

என்று நசிவனத்துக் ஷககாண்டு வைவீட்டுக்குள் இறங்கும படிக்கட்டில் நகான் ககாவல 
வவைத்ததுதகான் தகாமேதம! தவலக்குமமேலகாக வைகானத்தசிமல ஒரு ஷபரிய சப்தம மகட்டது. 
அண்ணைகாந்து பகாரத்தமபகாது தசிடீஷரன எங்கசிருந்மதகா வைந்த இரு  ஷஹலசிககாப்டரகள் ககாற்வறக்
கசிழசித்ஷதறசியும வைபிசசிறசிகளனன் ஒலசியுடன் எங்கள் ஷமேகாட்வட மேகாடிக்கு மமேலகாக மேசிகத்தகாழ்வைகாக
பறந்து ஷககாண்டிருப்பவதக் கண்மடன். அந்த கரிய இரகாட்சத் துமபபிகளனன்  வையபிற்றசிலசிருந்து 
இரகாணுவைச் சசிப்பகாய்கள் மபகாலசிருந்த சசிலர எவதமயகா பபிடித்துக் ஷககாண்டு 
சட்ஷடன ககீமழ இறங்கசினகாரகள். அவைரகளனமல மூன்று அல்லது நகான்கு மபர எங்கள் 
ஷமேகாட்வட மேகாடித்தளத்தசில் குதசித்து இறங்கசினகாரகள். இறங்கசியதுதகான் தகாமேதம, கண்மூடித் 
தசிறப்பதற்குள்  துப்பகாக்கசிகள் மேற்றும நவைவீன ஷதகாவலமநகாக்கசிகளுடன் சட்ஷடன 
தவரயபில் படுத்துக்ஷககாள்வைவதக் கண்மடன்.
ஏவனயவைரகள் எங்கள்  பக்கத்தசிலசிருந்த மேகாடிக்குடியபிருப்பபின் சந்துஷபகாந்துகள் எங்கும 
ஷதகாப்ஷதகாப்ஷபன துப்பகாக்கசிகள் சகசிதம இறங்கசித் தவரயபிமல படுத்துக் ஷககாண்டகாரகள்;. 
மமேமல பறந்த ஷஹலசிககாப்டர சுழற்றசிய ககாற்றசினகால் கசிளமபபிய புழுதசிப்படலம 
கண்கவளக் குருடகாக்கசியது.  சுற்றசிலும என்ன நடக்கசின்றது என்பவத நகான் புரிந்து 
ஷககாள்வைதற்கசிவடயபில் 'டவுண்! மபகாய்..!! டவுண்!' என்று கத்தசியபடிமய என்வன மநகாக்கசிக் 
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கூச்சலசிட்டபடி ஒரு சசிப்பகாய் ஓடிவைந்தகான். எனது ககால்கவளத் தனது ஒருககாலகால் 
தட்டிவைபிட்டு மதகாள்பட்வடயபில் பபிடித்து இலகாவைகமேகாய் வைவீழ்த்தசி தவரமயகாடு குப்புறப்படுக்க 
வவைத்த வகமயகாடு  அவைனும  துப்பகாக்கசிமயகாடு வைவீழ்ந்து படுத்தகான்.
சத்தம மகட்டு நசித்தசிவர கவலந்து மமேமல ஓடி வைந்த எனது தந்வத மேற்றும தகாய் 
குடுமபத்தசினவரயும ஷமேகாத்தமேகாக பபிடித்து,  'மககா! மககா ஷபக்!! ஷகட் இன் வஸட்.. மககா!!' 
என்று உள்மள  தள்ளன வைபிட்டு ஷமேகாட்வட மேகாடிக் கதவவை அவடத்தகான் மேற்ஷறகாரு 
சசிப்பகாய். உள்மளயபிருந்து எனது தகாயும தமபபிகளும பயத்தசிமல அழுவைது மகட்டது.  
ஷஹலசிககாப்டரிலசிருந்து இறங்கசிய சசிப்பகாய்கள் பலர எங்கள் ஷமேகாட்வட மேகாடியபின் சுற்றுச் 
சுவைரில் மேவறந்தவைகாறு எதசிரப்புறமுள்ள இக்ரமேசின் குடியபிருப்வப சூழ்ந்து குறசிவவைத்து 
படுத்தசிருந்தகாரகள்.

ஷஹலசிககாப்டரகளனலசிருந்து கவடசசியகாக இறங்கசிய சசிப்பகாய்களனன் வககளனமல உறுதசியகான 
பட்டிகளகால் பபிவணைத்தசிருந்த இரண்டு ஷபரிய அல்மசஷன் மமேகாப்ப நகாய்கள் பயங்கரமேகாக 
உற்றுப் பகாரத்தவைகாறு இறங்கசிச் ஷசன்றன. அவைற்றசின் மககாவரப் பற்கள் 
உமலகாகம மபகால பளபளத்தன. யகார இவைரகஷளல்லகாம ஏன் இப்படிஷயல்லகாம நடக்கசின்றது? 
எதற்ககாக இக்ரமேசின் வைவீட்வடச் சுற்றசி இவ்வைளவும நடக்கசின்றது?

எதுவுமமே வைபிளங்கவைபில்வல எனக்கு.

தசிடீஷரன வைகானத்தசிலசிருந்து தவீப்பபிழமபு ஒன்று சகீறசிக்ஷககாண்டு வைந்து ஷவைடித்துக் ககாவதச் 
ஷசவைபிடகாக்கசியது. அவதத் ஷதகாடரந்து துப்பகாக்கசி மவைட்டுகள். எங்கும ஒமர புவகத்தசிரள். சசிறசிது
மநரம என்ன நடக்கசிறது என்மற புரியவைபில்வல எனக்கு. 

'ஓ! சுடகாதவீங்க அங்க..என்ட முயல் குட்டி இருக்கு ...சுடமவைணைகாம...முயல்குட்டி அங்க 
இருக்கு!' என்று கத்தசிமனன். 'வைகாட்? ககீப் ஷககாயட் மபகாய்!' என்று அதட்டினகான் என்னருமக 
படுத்தசிருந்த சசிப்பகாய். அவைன் நவீச்சல் கண்ணைகாடிமபகால எவதமயகா கண்களனமல 
அணைபிந்து பகாரக்கமவை வைபிமனகாதமேகாக இருந்தகான். அவைனது ஒருவக  என்வன  வைலது  
மதகாள்பட்வடவயப் பபிடித்து எழுந்தசிருக்க வைபிடகாமேல் தவரயபிமல அழுத்தசிக் ஷககாண்டிருக்க 
மேற்றக் வக இயந்தசிரத் துப்பகாக்கசியபின் வைபிவசயபிமல தயகாரகாயபிருந்தது.

'சுடகாதவீங்க! என்ட அரனப்! அங்க இருக்கசிறகான்..!' என்று இக்ரமேசின் வைவீட்வடக் ககாட்டிக் 
கத்தசிமனன். ஷஹலசிககாப்டரின் வைபிசசிறசி ஒலசியபிமல நகான் கத்தசியது என்வனப் பபிடித்தசிருந்த 
அந்தச் சசிப்பகாய்க்கு மகட்கவைபில்வல.

'வைகாட்?' ககாதசிமல அவைன் அணைபிந்தசிருந்த இயரமபகாவன சசிறசிது அகற்றசி வைபிட்டு, ' யூ மவைகான்ட் 
டு மககா தகாட் ஹவுஸ?' என்றகான் ஆங்கசிலத்தசில்.
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'மநகா..வமே...ரபபிட், அரனப்' என்மறன்.
 
'வைகாட்...யுர பகாதர?' என்றகான் புரியகாமேல். நகான் வககளகால் முயல்குட்டிமபகால வசவக ககாட்ட, '
ஓ! மடகாண்ட் ஷவைகாறசி!' என்று சசிரித்தகான்.

இதற்கசிவடயபில் எதசிரவைவீட்டிலசிருந்து துப்பகாக்கசியகால் தசிருப்பபித் தகாக்கசினகாரகள். அதவனயடுத்து
மமேமல பறந்து ஷககாண்டிருந்த ஷஹலசிககாப்டரகளனல் ஒன்று தவீப்பற்றசியவைகாறு ஷவைடித்து 
வைபிழுவைவதயும கண்மடன். உடமன என்மனகாடிருந்தவைன் உட்பட  சசிப்பகாய்கள் 
அவனவைரும உசகாரகாகசி, எனது அழுவகவயயும புறக்கணைபித்துவைபிட்டு இக்ரமேசின் 
மேகாடிக்குடியபிருப்வப மநகாக்கசித் துப்பகாக்கசியகால் சல்லவடயபிட்டு ஓய்ந்தகாரகள்.

சசிறசிது மநரத்தசில் ஷபருமேவழயடித்து ஓய்ந்தது மபகால ஷவைடிச்சத்தம ஒய்ந்தது. சசிப்பகாய்கள் 
எல்மலகாரும எங்கவள வைபிட்டுவைபிட்டு இக்ரமேசின் மேகாடிக்குடியபிருப்புக்குள் இறங்கசி ஒடிச் 
ஷசன்றகாரகள். மேகாடிச்சுவைரின் மமேலகாகப் பகாரத்தமபகாது அந்த வைவீட்டின் 
கண்ணைகாடிகள் ஷநகாருங்கசிக் கசிடப்பவதக் கண்மடன். இருட்டிமல சரியகாக எதுவுமமே 
ஷதரியவைபில்வல. மடகாரச் ஷவைளனச்சத்வதப் பகாய்ச்சசியடி பலர நடமேகாடுவைது ஷதரிந்தது.
சசில நசிமேசிடங்களனமல நகாங்கள் ககால்பந்தகாடும மமேட்டில் நசின்றசிருந்த ஷஹலசிககாப்டரகளனல் 
அவைசர அவைசரமேகாக எவதஷயல்லகாமமேகா ஏற்றசிக் ஷககாண்டிருந்தகாரகள். எல்லகாமமே 
ஷதளனவைபில்லகாமேல் ஷதரிந்தது. இரகாட்சத வைபிசசிறசிகள் புழுதசி கசிளப்பபியபடி வைகானனமல எழுந்து 
தசிருமபபிய கதவுகளற்ற ஷஹலசிககாப்டரகளனல் ஒன்றசிமல அமேரந்தசிருந்த சசிப்பகாய்கள் ககீழசிருந்த 
எங்கவளப் பகாரத்து வககவளயுயரத்தசி ஷவைற்றசி முழக்கமேசிட்டபடி ஷசன்றகாரகள். அவைரகளனன் 
முழங்ககால்களுக்கசிவடமய நகாக்வகத் ஷதகாங்க வைபிட்டபடி நசின்றசிருந்தது ஒரு 
மமேகாப்ப நகாய்.
 
அந்த நகாயபின் வைகாயபிமல ஷதகாங்கசிக் ஷககாண்டிருந்தது சசிவைப்பு நசிறம மதகாய்ந்த ஒரு 
ஷவைண்பஞ்சுக் குவைபியல்!

ifar.rafi27@gmail.com
பதசிவுகள் 25 அக்மடகாபர 2011
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14. தண்டதணைகளளின மக�ழ்வவில்  - த�லகப�ம� -

தசிலகபகாமேகா தகாலசிகள் வைபிதவைபிதமேகானவவை. எல்லகாரும நமபபிக் ஷககாண்டிருக்கசின்றகாரகள். இந்த 
ஆண்கள் தூக்கசிப் பபிடித்த சகாதசியத்தசிற்மகற்ப தகாலசிகள் உருவைகாயபிருக்கசிறஷதன்று. இல்வல 
இல்வல . ஷககால்லன் வக பபிடித்து ஷநருப்பபில் ஷவைந்து அச்சுப் பதசிக்கப் 
படுவைதல்ல தகாலசிகள். ஷபண்ணைபின் எண்ணைத்தசில் கனலகாகசி , நசிவனவைபில் வைபிழுந்தசிருக்கும 
வைகாழ்க்வகயபின் அச்சுப் பதசியலகாகசி ஆளுக்ஷககாரு தசினுசகாய் கழுத்தசில் கசிடக்கசின்றன.

தகாலசிகள் எல்லகாப் ஷபண்கள் கழுத்தசிமலயும ஏதகாவைது ஒரு ரூபத்தசில் கசிடக்கசின்றன. 
கணைவைரகளகால் பூட்டப் பட்டிருக்கசின்றன. அவைரகள் மதடுகசின்ற மநரம மேட்டும பூக்களகாக 
உயபிரத்தசிருக்கச் ஷசய்து வைபிட்டு மேசிச்ச மநரங்களனல் கல்லகாக உவறந்து வைபிட வைரம 
தந்ததகாய் ஷபருவமே மபசசிக் ஷககாண்டிருந்தன. கல்லகாக இருந்து இருந்து இறுகசிப் மபகான 
மேனம மதடுகசின்ற மநரம அல்லது ஷதகாடுகசின்ற மநரத்தசில் பூத்து வைபிடச் சகாத்தசியமேற்று 
இறுக்கத்தசின் வைலசிவய உணைரட்டும என்று மேகரந்தங்கவள பகாவறயகாகமவை வவைத்து 
பூவைபிதழ்களகால் சூடித் தருகசின்றன. தகான் நசிவனத்த வைகாசம வைவீசுவைதகாக மேகரந்தங்கள் மூடிக் 
கசிடந்த மபகாதும உரத்து ஷபருவமே மபசசித் தசிரிகசின்றன.

எப்பவைகாவைது வைகாய்க்குமேகா? என் கனவு ஷபகாழுது மபகால, அதசில் நகான் வைபிருமபும என் ககாதலன்,
பூவைகாக்கப் பட்டகான் என் ஷதகாடுவகயபில், என்மனகாடு கூந்தலசில் எப்பவும இருக்கசின்றகான் 
மேகாவல மநரத்து ஷபண் கூந்தல் மேலர தகாங்குவைது என் அவடயகாளத்தசிலகா? 
நகான் வைபிருமபுகசின்றமபகாது அவைன் ஆணைகாகசி என் ககாதலனுமேகாகசினகான், மேமீண்டுஷமேகாரு 
ஷபகாழுதசில் பூவைகாகசி என் கூந்தலசிமலகசினகான்.அவைஷனன் கழுத்தசில் தகாலசி பூட்ட முடியகா 
ககாதலனுமேகாகசினகான்.

கழுத்தசில் இல்லகாத தகாலசி பற்றசி எனக்குள் ஏன் இவ்வைளவு ஷநடிய சசிந்தவனகள். 
மயகாசசித்தபடி சசிரித்துக் ஷககாள்கசின்றகாள்.மேடிப்புக் கவலயகாத அந்த மமேலகாவடயபின் மமேல் 
கல்லூரி ககாலங்களனல் ஆடிய நவீள சங்கசிலசி நசிவனவுக்கு வைருகசின்றது. அப்பவும அவைவளப் 
பகாரத்தவுடன் அந்தச் சங்கசிலசி பற்றசிப் மபசுபவைரகளுக்கு அவைரவைரகள் வைபிருமபும பதசில் 
தந்தகாள். ஆம எதசிரபடும ஆசசிரிவய ஒரு நகாள் மகள்வைபி மகட்கசின்றகார. அழககா வைபித்தசியகாசமேகா 
இருக்மக இந்த டகாலர. எங்க ஷசய்தது.

ஷசய்ததசிமல ஒன்றும ஷபரிய வைபிசயமேசில்வல. அந்த வைடிவைத்வத வைவரந்து ஷககாடுத்தது என் 
அமமேகா. இன்ஷனகான்று இது மபகால் கண்டிப்பகாக இருக்ககாது.

ஆசசிரிவய மயகாசசித்தபடி சசிரிப்வப வைவீசசி வைபிட்டு நகருகசின்றகார. அவைருக்குள் இவைள் நசிஜமேகாகமவை
பணைபிவைகாக உண்வமேத் தகவைவலத் தந்தசிருக்கசிறகாளகா இல்வல கசிண்டலடிக்கசிறகாளகா?
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எதசிமர கண்டதும ஏன் ஷபண்களூக்கு ஆபரணைங்கள் தகான் பட்டுத் ஷதகாவலக்கசின்றது. 
இன்னமும அவதத் தகாண்டிய என் அறசிவும ஆளுவமேயும ககாணைத் தர முடியகாததகாக நகான் 
வவைத்தசிருக்கசிமறனகா. இல்வல கண் முன்மன அது ஷதரிந்தகாலும இதுவைவர அதன் 
சுயத்வத தன் வைழசியபில் அனுபவைபித்தசிரகாதவைரகளுக்கு அது உணைரவைகாகசிடமவை 
மபகாவைதசில்வலமயகா , சந்தனக் ககாட்வட உணைரந்து வைபிடகாத வைபிறகு ஷவைட்டியகாய்

குவற ஷசகால்லவும மேனமேசின்றசி அவைரகள் எதசிரபகாரத்த பதசிலும தரத் தயகாரகாகவைபின்றசி 
சங்கசிலசிக்குள் தன் தகாயபின் ஆளூவமேத் தசிறவன அழுத்தசிச் ஷசகான்னவத புரிந்து ஷககாள்ள 
முடியகா மகள்வைபிகளூடமவை இமதகா இன்னும நகலுகசின்றகாள்.

தசிருமேணைமேகாகசி 15 வைருடங்கள் கழசித்து மேமீண்டும அமத கல்லூரிக்குள் சசிறப்புப் மபச்சகாளரகாக 
அவழக்கப் பட்டு வைருவக தந்தசிருக்கசின்றகாள். கல்லூரி தன் முகங்களனல் புதசிய சகாயங்கவள 
பூசசிக் ஷககாண்டிருந்த மபகாதும அதன் அமத ஆத்மேகாவவை உலவை வைபிட்டபடி 
இருந்தவத உள்மள நுவழந்த சசில நசிமேசிடங்களனல் மேரமபட்டு வைவீசசிய ககாற்வற நுகரந்த 
மேகாத்தசிரத்தசிமலமய உணைரந்து வைபிடுகசின்றகாள். அது சஞ்சகீவைபினனக் ககாற்று மபகாலும அவைவள 
ஷமேல்ல தூக்கசிக் ஷககாண்டு மபகாய் இளவமேக் ககாலத்தசிற்குள் இறக்கசி 
வைபிட்டுவைபிடுகசின்றது.

இவமேக் ககால உடல் தகாங்கசியவைளகாய் கற்பவன மேசிதப்பபில் அரங்கத்தசினுள் நுவழகசின்றகாள். 
வைகாசலசில் சந்தனம குங்குமேம , பூக்கள் கற்கண்டுகள் வைரமவைற்கசின்றன. அவத வைபிட 
கூடுதலகாக பன்னவீர ஷசமமபகாட நசின்ற மேகாணைவைபிக்களுக்கசிவடயபில் அவைவளயும 
ககாண்கசிறகாள்.நலம தகானகா? சசிரிப்பபினனல் அவைவளமய அவைள் வைபிசகாரித்தபடி உள்மள 
புகுகசின்றகாள்.

கண்களகால் மபசசிக் ஷககாள்ளும மேகாணைவைபிகள் வைண்ணைங்களகால் ஷவைளனப்படுத்தசிக் ஷககாள்ளும 
உவடகள். ஒவ்ஷவைகாரு முகத்தசிற்குப் பபின்னும இன்னுஷமேகாரு அழகசிய ஆளுவமேகள் 
நகரவைவத ரசசித்தபடி நகரந்மதன். அரங்கசில் இருந்தவைரகமளகாடு வைணைக்கம ஷசகால்லசி 
மமேவடயபில் அமேரந்து வைபிட வைரமவைற்புவர துவைங்குகசின்றது.மமேவடயபில் மேசின்வைபிசசிறசி 
ஏற்கனமவை இருந்த மேகாரகழசிவய ஷவையபிலும ஷதகாவலக்க முடியகாது மசரத்துக் ஷககாண்டு சுழல
வைபிரல் நுனனயபில் குளனர உவறகசின்றது. அருகசில் இருந்த ஆசசிரிவயயபிடம 
மேசின்வைபிசசிறசிவய நசிறுத்தசிக் ஷககாள்ளலகாமமே இரகசசியக் குரலசில் மகட்கசின்மறன். ஏன் குளனருதகா?

ஆம

“உடமபபில் சக்தசி இல்வலஷயன்று அரத்தம எனக்ஷகல்லகாம வைபியரக்கசின்றது”

தன்வன மேட்டுமமே முன்னனறுத்தசி பதசில் மபசசித் ஷதகாவலக்கும கூட்டம. எவதயும 
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எதசிரபகாரக்ககாது மபகாரத்தசிய ஷபகான்னகாவடவய வைபிரித்து வைபிரல் நுனனகவள மூடிக் 
ஷககாள்கசின்மறன் ஷமேல்லசிய சசிரிப்மபகாடு. ஷபண்ணைபிய மபச்சுக்கள் மபகாய் ஷககாண்டிருக்க 
இவடமவைவளயபின் ஷவைளனயபில் வைருகசின்மறன் பவழய முகஷமேகான்று கண்ணைபில் ஷதரிகசின்றது 
பழகசிய முகம

ஏய் நவீ தவீபகாதகாமன? இங்மக எங்மக இப்படி?

இன்வனக்கு தமேசிழ்த்துவறயபில் நடக்கசின்ற கூட்டத்தசிற்கு நகான் தகான் சசிறப்பு வைபிருந்தசினர
அப்படியகா? ஆச்சரியம தகான். படிக்கும மபகாது மமேவடயபில மபசமேகாட்டிமய எங்க இருக்கசிற?

மபச்சு உதடு வைழசி வைந்து ஷககாண்டிருக்க கண்கள் கழுத்தசில் வைவீழ்ந்து வைழசிந்து ஷககாண்டிருந்தது.
கழுத்தசில் முத்து மேகாவல மமேல் கண் மபகாய் மேமீண்டு ஷககாண்மட இருந்தது.

ஆமேகா படிக்கசிற வைவரக்கும மமேவடயபில நகான் எதுவும மபசசினதசில்வல , ஆடிருக்மகன் , 
நடிச்சசிருக்மகன் . ஆனகா இப்மபகா நசிவறய மபசுகசின்மறன்.

“ஓ எங்மக இருக்கசிற? பபிள்வளகள் எத்தவன?”

மகள்வைபிகளும பதசில்களும நவீண்டு ஷககாண்மட மபகானகாலும சசிந்தவனயும பகாரவவையும என் 
கழுத்வதத் தகாண்டவைபில்வல என உணைரந்து ஷககாண்ட தருணைமேசிதசில் அந்தக் மகள்வைபியும 
வைந்து வைபிழுந்தது.

கழுத்தசில் என்ன தகாலசிவயக் ககாமணைகாம? புரட்சசியகா கல்யகாணைமேகாகசிடுச்சகா ஆகவலயகான்னு 
மகட்கவைகா மவைண்டமேகான்னு சந்மதகமேகா இருக்கு

மகளுங்க அதுனகால என்ன ? பதசில் ஷசகால்மறன் என்று ஷசகால்லசி வைபிட்டு பதசில் ஷசகால்ல 
வைபிருப்பமேற்மற நகலுகசின்மறன்
மமேவட என் வைசமேகாகசின்றது. ஒலசி ஷபருக்கசி என்னனடமேசிருந்து வைகாங்கசித் துப்ப முடியகா 
மபச்சகாய் நகான் என்னுடன் மபசசிய படிமய இருக்கசின்மறன்.எதசிரத்தசிருந்த மேகாணைவைபிகளுக்கு என்
வைபிளக்கங்கள் உரத்த குரலகாய் ஷககாட்டிக் ஷககாண்மட இருக்கசின்றது. அவவை என் 
ககாதுகளுக்குள் மகட்ட மபகாதும மேனம இன்னும மவைமறமதகா பதசில்கவள மதடிய படி 
அவலகசின்றது.

“ நகான் கல்யகாணைம ஆனவைளகா இல்வலயகா ஷசகால்வைதற்கு தகாலசிதகான் மவைண்டுமேகா? அப்மபகா 
ஆண் கல்யகாணைம ஆனவைனகா இல்வலயகா ? எவத வவைத்துச் ஷசகால்லுகசின்மறகாம ஆனகால் 
உணைரதமலகாடு தனக்கு தசிருமேணைமேகான வைபிடயத்வத ஒரு ஆணைகால் தந்து 
வைபிட முயுஷமேன்றகால் அவத வைபிட ஷபகாறுப்புணைரவு ஷககாண்ட ஷபண்களகால் முடியகாதகா என்ன? 
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தகாலசி மதவவையகா?

மேனதசில் ஓடிக் ஷககாண்டிருந்த மகள்வைபிகள் என் ககாதுகளனல் உரத்துக் மகட்ட மபகாது தகான் என்
மேன உவரயும ஷதகாடர நூலகாய் இழுவவைமயகாடு ஷவைளன வைந்து ஒலசி ஷபருக்கசியபில் ஓடிக் 
ஷககாண்டிருக்கசின்றது என்று உணைரகசின்மறன். மபசசிக் ஷககாண்டிருந்த 
வைபிசயங்கமளகாடு மேனத்தசின் மபச்சும சரியகான தருணைத்தசில் வகமககாரத்து வைபிடுகசின்றது.

கூட்டத்தசிலசிருந்த ஷமேமௌன உவறதல் சமமேதஷமேனும அவடயகாளமேல்ல ஆழமேகான 
சசிந்தவனயபில் உவறந்து மபகாயபிருக்கசின்றது என்று புரிந்து ஷககாள்ள முடிந்தது. மயகாசசிக்க 
மவைண்டியது தகாமன எனும அவமேதசியபில் வைபிவத உறக்கமேகாய் உவறந்து கசிடந்தது

அப்ஷபகாழுது ககீமழ முன்வைரிவசயபில் இருக்கும என்வனப் பகாரக்கசின்மறன் தகாலசி இல்லகா 
இன்ஷனகாஷமேகாரு கழுத்து . வைகாயற்ற கழுத்து ஏளனப் புன்னவகயபில் என் மபச்சசின் கன 
ஷமேமௌனம தகாண்டிய வகதட்டலசில் துவடத்து எறசிந்தது.

ஏற்கனமவை அது தகாலசிவயயும இப்படி ஒரு துச்சத்தசில் தகான் கழற்றசி எறசிந்தது தகாலசி வைபிழுந்த
கணைத்தசின் கணைத்வத எண்ணைபிப் பகாரக்கசின்றது. தகாலசியற்று ஆனகால் தகாவைணைபி மபகாட்ட நகாள் 
முதலகாய் தகாய் பண்ணைபிப் மபகாட்டிருந்த அந்த சங்கசிலசியபில் பூக்கூவட 
நசிவறந்தசிருந்தது பூக்களகால்.வைண்ணை வைண்ணை கற்கள் தங்கவளப் பூக்களகாய் மேகாற்றசிக் 
ஷககாண்டிருந்தன. இவடயபில் ஓடிய ஒரு கமபபி பகாமபகாய் வைபிசமூச்சு ஷவைளனத் ஷதரியகாது 
உலவைபிக் ஷககாண்டிருந்த சுகமேகான ஷபகாழுதுகள்.ஆம அழுத்தங்கள் மமேல் வைபிழுகசின்ற 
வைவரக்கும துப்பப் படுவைதசில்வல வைபிசங்கள் அதுவைவரக்கும எல்லகாமமே நல்ல பகாமபுகள் 
தகாம. அவைள் கழுத்துச் சங்கசிலசியும பகாமபுதகான்

தூரத்தசில் கல்லூரிக்குள் அவைவனச் சந்தசித்த ஷநகாடியபில் உள்ளூற அடிவையபிற்றசிலசிருந்து 
பந்ஷதகான்று எழுமபபி ஷநஞ்சசில் மமேகாதசி அழுத்தத் துவைங்கசியவத எல்லகாப் ஷபண்களூம 
மபகாலமவை தவீபகா கணைக்கசியல் புத்தகங்கவளக் ஷககாண்டு அழுத்தத் தசிஒடங்கசினகாள் 
ஆனகால் வைபிழசிகளனன் படபடப்பும நவடயபின் தயக்கமும யகார மமேல் வைபிழுந்த ககாதமலகா 
அவைனுக்கு மேட்டும ஷமேமௌனமேகாகத் தன் இதயத் தகவைவல அனுப்பபியவத அவைளும 
அறசிந்தசிருக்கவைபில்வல அவைனும அறசிந்தசிருக்கவைபில்வல

ஒரு நகாள் மேகாவல கல்லூரி மேரங்கள் பறவவைகளவீன் இவரச்சல்கவள மேட்டும வைபிவதத்துத் 
தூவைபிக் ஷககாண்டிருந்த ஷபகாழுதசினனல் அவைள் பூக் கூவட டகாலவரப் பற்றசி அவைன் மபசசிய 
குவழந்த வைகாரத்வதகளனன் இதம பறவவைகளனன் கூட்டில் குஞ்சசிவனப் ஷபகாரிக்கச் 
ஷசய்தசிருந்தது. அவவை ஷமேல்ல ஷமேல்ல தகாய் ஷமேன்று ஷதகாண்வடயபில் அடக்கசிய 
அழுத்தத்வத தசின்று சசிறகுகவள துளனரக்கச் ஷசய்தன. தகாய்ப்பறவவை அது சசிறகு முவளக்கத்
துவைங்கசியவதயும மேறந்து ஊட்டிக் ஷககாண்மட இருந்தது. அவைள், அவைன் அவைளனன் 
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இருப்வப, ககாதலசின் மேனத்வத , பவற சகாற்றசித் தவீரு மேட்டும தசிணைபித்துக் ஷககாண்மட 
இருந்தவதப் மபகால . தன் மமேலமேரந்து ககாதவலத் தசிணைபித்துக் ஷககாண்டிருந்தவத சசிறகுகவள
அழுத்தசித் தசிணைபித்துக் ஷககாண்டிருந்தவத உணைரந்த ஷபகாழுதசினனல் தன் 
வைவீட்டுக்குத் ஷதரியகாமேல் ஷவைறுங்வகமயகாடு அவைன் வைவீட்டுக் கதவு தட்டினகாள். ஷதரியும இந்த
மநரம அவைன் நண்பரகமளகாடு ஷபருவமே மபசசி சுத்தசி வைரும மநரம என்று வைகாசலசில் 
நசிற்வகயபில் சுவைரில் இருந்த தசிருஷ்டி மதங்ககாய் பூதம மதகாழசிகளனன் மகலசிக் 
குரலகாய் முகம ககாட்டியது.

ஷரகாமப வைபிவளயகாட்டகாய் உனக்ககானவைன் அவைன் எனக்ககானவைன் என்று மபசத் ஷதகாடங்கசிய 
வைபிவளயகாட்டுப் மபச்சுகள் நகாங்கமள அறசியகாத இடத்தசில் எங்கவள வவைத்மத வைபிவளயகாடிக் 
ஷககாண்டிருந்தன.

“அவைன் உனக்கு மேட்டுமேகா ஆளு? மநத்து கூட மேகாலதசி கூட நசின்று மபசசிக் 
ஷககாண்டிருந்தகாண்டி அவைளும மேரத்தசில் வக வவைச்சசிருக்க எப்ப மவைணுமேசின்னகாலும வக 
படலகாம பட்டு மககாபப் பட்டகா மேன்னனப்பு மகட்டு தவைபிரத்தசிடலகாம, கண்டும ககாணைகாமே வைபிட்டகா 
அப்படிமய ஷதகாடரலகாமுங்கசிற வைபிடவலத்தனம அவைன் உடலவசவு முழுக்க ஷதரிஞ்சது . 
ஷகட்டிக் ககாரன் தகான், நல்ல குடுமபந்தகான் ஆனகா வைபிடவலத் தனம மேகாறலசிமய மயகாசசிடி“

ஷசகால்லசிய படி நகன்ற மதகாழசியபின் வைசனம பூதமேகாய் மேசிரட்டிய உண்வமேயகாய் இருந்த 
மபகாதும இமதகா வைகாசலசில் பயனற்று ஆடவைபிட்டவதப் மபகான்று ஆதசியபிலும வைசனத்வத 
ஷதகாங்க வைபிட்டபடி நகன்றசிருந்தகாள்

அவைன் ஷசய்வகயும மபச்சுக்களும இரண்டு மூன்று ஷபண்களுக்குள் எப்பவும அவைனுக்ககான 
மபகாட்டி இருப்பதகாக பகாரத்துக் ஷககாண்டகான். மபகாட்டிகளூடகாக தவரயபில் ஊன்றகாது 
ஷபண்களனன் இழுத்துக் கட்டிய கயபிறுகளனன் இடுவகயபிமலமய மேசிதக்கும பகாரமேகாக 
மேகாறசி மேசிதந்தகான்

என்னனடமும இதற்கு முன் இருந்த ஷபண் நட்புகஷளல்லகாம அவைவன தக்க வைவைத்துக் 
ஷககாள்ள அருகவதயும தசிறவமேயும அற்றவைரகள் என என்னனடம மகலசிமயகாடு ஷசகால்லசிப் 
மபகானகான். அதன் மூலம என் அருகவதயும இருப்பும தசிறவமேயும மேவறமுகமேகாக 
அவைனது இருப்பு என்னுள் நசிவறயுமேகாறு இருக்க எதசிரதசிவசயபில் இருந்து ஷககாமபு சகீவைபி 
வைபிடுகசின்றகான். புரிகசின்ற மபகாதும, உரத்துச் ஷசகால்லசி ஷவைன்றதகாய் ஷசகால்ல மதகாற்க 
மவைண்டிய நசிரபந்தங்கள்.

இறுதசியபில் ஷவைன்றது அவைவன ஷவைன்று வைபிட்டதகாய் ஷபருவமே பூசசித் தசிரிந்த நகாட்களனன் சகாய
முகங்கள். அது கழன்று உதசிரந்து மபகானவத ககாணைச் சகசியகாது மேமீண்டும மேமீண்டும 
வைண்ணைங்கள் மதடி அவலயும மேனம கசிவடத்தவைற்றசிஷலல்லகாம வைண்ணைங்கவளத் 
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மதடித் தவைபிக்கசின்றது. ஷநருஞ்சசியபின் மேஞ்சள் நசிறம சசிவைப்புப் பூக்களனன் நவீலச் சகாயம, 
உதடுகள் நசிறச் சசிவைப்பு மேகாற்றசித் தரும பழத் மதகால்கள் , வைன்ணைத்துப் பூச்சசியபின் ஷதகாட்டகால்
ஒட்டிக் ஷககாள்ளூம பட்டு வைண்ணைத் தூள்கள் எல்லகாம வகவைசம மதடித் மதடிச் 
மசரத்தகாள் இன்னது என்று பபிரித்தரிய முடியகா நசிறங்களுடன் இப்ஷபகாழுது இவைள் முகம 
ஷசயபித்ததகாய் ஷசகால்லசித் தசிரிய , மேனத்தசிமலகா மதகாற்றுப் மபகானதசின் வைலசி

வைலசிவயத் ஷதகாவலக்க இன்றவைன் வைகாசலசில் நசின்றகாள். நசின்றதசின் அழுத்தம அந்த 
வைவீட்டுக்குப் பயம தர அவைன் அவழத்து வைரப் பட்டகான். தவைபிரக்க முடியகாது தகாலசி கட்டினகான்.
வைபிருமபபியது தகாமன கசிவடத்ததகாய் சூள் ஷககாட்டிக் ஷககாண்டகான். நகான் பகாடுபட்டு 
வைந்து மசரக்க அதுவைகாய் வைந்து தன் மதகாளமேரந்ததகாய் ஷபருவமே மபசசித் தசிரிந்தகான் என் 
ஷவைற்றசிவய அவைன் வகயகப் படுத்தசிக் ஷககாள்வைது ஷதரிய வைர கழுத்தசிலசிட்ட தகாலசி 
அவைசரத்தசில் சவைரன் கமபபியகாய் இருந்தசிருந்த மபகாதும ஷபரும பகாரமேகாய் உணைரத் 
துவைங்கசியது.

உணைரதலும மபசுதலும எப்பவும தன்னந்தனனயளகாய் என்மனகாடு மேட்டுமமே மபசசிக் 
ஷககாண்டிருக்க பலமநரம ஷமேகாழசி பற்றகாமேமலமய மபகாய் வைபிடுகசின்றது. அதன் மபகாதகாவமேவய 
உணைரந்த பபிறகு பலமநரம மபச்மச பயனற்றதகாய் ஷதரிய ஷமேமௌனமும 
மேனஇறுக்கமும ஷபரிய ஆறுதலகாய் இருந்தது

தன்மனகாடு எப்பவும தனனமய மபசசிக் ஷககாள்வைதசின் பழக்கத்தசில் வைகார வைகாரம ஷசல்லுகசின்ற 
மககாவைபிலசின் துரக்வகயமமேன் மதகாழசியகாகசிப் மபகானகாள். அவைமளகாடு உரத்துப் மபசத் 
மதவவையபில்வல. ககாதசில் மகட்கவைபில்வல என்மறகா புரியவைபில்வல என்மறகா தசிருப்பபிக் 
மகட்ககாதவைள் அவைள். ஷசவ்வைகாய்க் கசிழவமேயபில் இரண்டகாய் அறுத்து பபிழசிந்து தசிருப்பபிய 
எலுமேசிச்சம பழத்தசில் , என்வனப் மபகாலமவை என்மனகாடு ஷமேமௌனமேகாக உவரயகாடிக் 
ஷககாண்டிருந்தகாள் துரக்வக. ககாமபபின் அடிப்பகுதசி ஓட்வடயகாககாது வைபிளக்கு ஏற்ற ஆடகாது 
அவசயகாது எரியும வைபிளக்கசில் துரக்வக என்மனகாடு மபசசிக் ஷககாண்டிருந்தகாள். யகாரகாவைது 
அபபிமசகம ஷசய்து புதுத்தகாலசி மபகாட்ட அன்று மேட்டும தகாலசிமயகாடு இருந்தகாள் . மேற்ற 
நகாட்களனல் சசிவைப்பு சகீவல கட்டி தகாலசியற்ற கழுத்மதகாடு வைபிழசியபில் சசிரித்தபடி 
இருந்தகாள்.

ஆயபிற்று தசிருமேணைம ஷவைன்று வைபிட்டதகாய் நசிவனத்தசிருந்த ககாலங்களனல் குழந்வதயபின்வமே 
மதகால்வைபியகாய் கவ்வைபிக் ஷககாண்டு மபகானது. எனது மதகால்வைபியபில்வல என்று எங்கள் 
இருவைருக்கும ஷதரிந்த மபகாதும அவைவன குவற ஷசகால்லசி வைபிடக் கூடகாது என்று நகான் 
தயங்கசித் தயங்கசி நசிற்க , ஷமேல்ல குவற என் மமேல் என்று நசிழல் கவைபியத் ஷதகாடங்கசியது. 
நகான் தயங்கசியது மபகால் அவைன் தயங்ககாமேல் தவைபிரத்தது என் மமேல் பழசியகாகசிப் மபகானது 
அவைன் குடுமபத்தகார கூடமவை இருந்தும மபசமுடியகாமேலும என் குடுமபம தூர 
இருந்ததகால் மபச முடியகாமேலும என் தனனவமே என்மனகாடமவை ஆகசிப் மபகானது.
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இவணை மேகான்கள் இருந்தசிருந்த ஷககாஞ்சத் தண்ணைவீவர ஒருவைரக்ஷககாருவைர வைபிட்டுக் 
ஷககாடுத்தலகாய் குடிக்ககாமேமல இருந்ததகாய் படித்த ககாலத்தசில் பக்கங்களுக்கசிவடயபில் 
சசிகசியபிருந்த சங்கப் பகாடல் ககாட்சசி நசிவனவுக்கு வைந்து , பபிடி மேகான் குடிக்ககாது ககாத்துக் 
கசிடக்க கசிடகா கசிடந்த நவீரில் தன் ஷககாமபபின் அழவகப் பகாரத்து மேகசிழ்ந்த வைண்ணைம குடித்து 
முடித்து வைபிடுதலகாய் ககாட்சசி மேகாறசி என் கண் முன் வைந்து மபகாகசின்றது

ககாலம ஒரு கணைத்தசில் ஷநகசிழ அதசில் முவள வைபிட்டது இளங்குருத்து. பகாவறக் கசசிவைகாய் 
ஷசடி முவளத்தலகாய் .பத்தசிரப் படுத்தசியது சூழல் நசிமமேதசிப் ஷபருமூச்சு வைபிட்டு ஆசுவைகாசப் 
படுத்தசி ஷமேமௌனம மூச்சசில் மபச்சசில் தசிவளத்தசிருந்த மவைவள அவைன் வைவீட்டு 
படியபிறங்கசிப் மபகாவைதன் வைகாசம என் மூக்கு உணைரந்து ஷககாண்மட இருந்தது

படியபிறங்கசிய மபகாதும அவைன் தவீரமேகானத்தசின் ஷவைற்றசியகாய் பபிரகடனப் படுத்துகசின்றகான். 
அவைன் இப்ஷபகாழுஷதல்லகாம அவழத்து வைருகசின்ற உடன் மவைவல ஷசய்யும மதகாழசிகள் 
வைவீட்டின் வமேயம வைவர வைந்தசிருந்தனர. அது அவைரகள் எல்வல என்று எனக்கு 
உணைரத்தப் பகாரத்த அந்த ஷநகாடிகவளக் கடந்து அவவை அவத மேமீறசிக் ஷககாண்டு 
படுக்வகயவறக்குள்ளகாக நுவழந்தசிருப்பவத மேவறக்கப் பகாரப்பது ஷதரிந்தது. புலசிகள் 
பசுத்மதகால் மபகாரத்தசிக் ஷககாண்டு நமபபி வைபிடுவைகான் மமேய்ப்பன் என்று 
நசிவணைக்கசின்றன.ஷதரியகாதசிருப்பதகாய் ககாட்டிக் ஷககாண்டு வைபிருந்துபச் சகாரங்கள் நடத்தப் 
பட்டுக் ஷககாண்மட இருக்கசின்றன.

என் முன்னகாலசிருந்த அவைரகளுக்கசிவடமயயகான தூரங்கள் எந்த இடத்தசில் அற்றுப் மபகாகக் 
கூடும என்பது எனக்குத் ஷதரிந்மத இருந்தது. இமத மபகால எத்தவன தூரங்கவள எனக்கும 
அவைனுக்குமேகான மபகாலசித் தூரங்கவள அடுத்தவைர எங்களது ஷநருக்கத்வத 
உணைரந்து வைபிடக் கூடகாது என்று ஷபகாய்யகாக உருவைகாக்கசி வவைத்தசிருக்க நடத்தசிய தசிருகு 
தகாளங்கவள எனக்ககான அன்பகாக எத்தவன ககாலம ரசசித்தசிருக்கசின்மறன்

இன்று அது மவைஷறகாருத்தசிக்ககாக என்று மேகாறசித் ஷதகாவலய வகககாட்ட முடியகாத கடியகாக 
வைபிசம ஏறசியும உயபிரத்தசிருக்க மவைண்டிய கட்டகாயங்கள் , தகாலசியபின் கணைத்வத ஏற்றசிக் 
ஷககாண்மட இருந்தது. ஆறு மேகாதங்களுக்கு ஒரு புது மதகாழசி மதகான்றசினகாள் நகான் 
சகாட்சசியமேசிட்டு ஷசகால்ல முடியகாத நன்னடத்வதச் சகான்றசிதழ் தகாங்கும மபகாலசி 
நடவைடிக்வககவளத் ஷதளனவைகாகச் ஷசய்தனர, உண்வமேகவள மேவறத்து வைபிடும கவைசமேகாக. மேசிதசி
பட்டும கூவை முடியகாத குற்றம சகாட்ட முடியகா இடம ஒவ்ஷவைகாரு ஆளுக்ககான 
ஷவைறுப்பகாய் உருமேகாறசியது.

சமேமீப ககாலமேகாக அமமேகா வைவீட்டகாருடனகான உறவு ஷமேல்ல தன்வன புதுப்பபித்துக் ஷககாண்டது 
என்மனகாடு. நகாமனகா என் இறந்த ககால முடிவுகள் நசிகழ்ககால வைழ்வைகாகசி , எதசிரககால 
பகாவதயகாகசி இருப்பதகாக ககாட்டிக் ஷககாண்டிருக்க மவைண்டிய கட்டகாயத்தசில். நசிரப்பந்தம 
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தந்த இறுக்கம

ஷகட்டிக் ககாரத்தனமேகாய் வைகாசசிக்கப் பட்டுக் ஷககாண்டிருக்க பகாரகாட்டுவரகவள நசிரகாகரிக்க 
முடியகா கள்ள ஷமேமௌனம நசிரமபச் ஷசய்தசிருந்த சூழலது.பகாரகாட்டுவரகவள நசிரகாகரித்தகால் 
மதகால்வைபி அவடந்தவைளகாமவைன். ஒத்துக் ஷககாள்ளும பட்சத்தசிமலகா அவைனனன் கள்ளத் 
தனங்கவள “கண்ணை” ஷபருவமேயகாய் வைகாசசித்து வைபிட மநரந்து நசிஜமேகாகமவை மதகாற்றும 
மபகாமவைன் ஷவைளனமய ஷதரியகாத படிக்கு.

என் ஷகட்டிக் ககாரத் தனம என்ற வைரத்வதக்கு பபின்னகால் சசிலரின் கயவமேத் தனம என்ற 
வைகாரத்வத தமமவமே ஒளனத்துக் ஷககாண்டு தசிரிகசின்றமத. குடுமபமமேகா மேகள் தன் மதரவைபில் 
ஷவைன்று வைபிட்டதகாய் மேகாரதட்டிக் ஷககாள்ள இடமேளனத்து வைபிட்டு மேகசிழ்ந்தசிருக்க, 
அவைமனகா தகாமன மதகாளமேரும புறகாக்கவள ஷபருவமேயகாய் மபசசி மேமீவச முறுக்கசிய படி நகல 
சசிரித்தபடி இரத்தமவைடிதவல சந்தசித்துக் ஷககாண்டிருந்தகாள்.

ஷபகாய்யகாய் கண்ணைவீரின் உவைரப்வப மேவறத்த நகாட்கள், ஷதகாடரந்து ஷசகான்ன ஷபகாய்யபின் 
ஷசமௌகரியம அப்படிமய அதன் முகமேகாகசிப் மபகாக உவைரப்வப இனனப்ஷபன்மற ஷசகால்லசித் 
தசிரிகசின்மறன். நகான் ஷசகால்லத் ஷதகாடங்கசிய ஷபகாய்வய நகாமன நமபத் ஷதகாடங்கசி 
வைபிட்மடன். சூழ்ந்தசிருந்த எல்லகாருமமே அவத இனனப்ஷபன்றகாரகள் என் வைகாய்ஷமேகாழசிவய வைழசி 
ஷமேகாழசியகாக்கசி. ஷதகாடக்கத்தசிலசிருந்மத யகாருக்ககான ஷகமௌரவைமேகாகமவை ஷதகாடங்கசிய ககாதல் 
ககாதலகாகமவை இல்லகாது மபகாயபிருப்பது உவரக்க ஒரு நகாள் மசகாப்பபிட்டுக் 
கழுவைஷவைன்று கழட்டிய தகாலசிவய தசிருப்பபி எடுத்துப் மபகாட மேறந்தசிருந்மதன். அவைமனகா தகாலசி
இல்லகாத கழுத்து பற்றசி கவைவலப் படத் துவைங்க முதன் முவறயகாய் கவைவலப் படத் 
துவைங்குகசின்றகான் என்பது தந்த மேகசிழ்ச்சசி மேமீண்டும முறுக்மகறசியது.

தகாலசி எடுத்துப் மபகாட்டுக் ஷககாள்ள மேனம மேறுத்துக் ஷககாண்மடயபிருக்க தசிருப்பதசி உண்டியல் 
ககாமசகாடு மசரத்து வவைத்தகாள். அந்தக் ககாசுகள் அவதக் கடத்தசிக் ஷககாண்டு மபகாய் 
உண்டியலசிலும மசரத்து வைபிட்டது நகாமன அறசியகாப் ஷபகாழுஷதகான்றசில். இன்னும 
அவைன் ஒவ்ஷவைகாரு கல்யகாணை வைவீடு மபகாகும மபகாதும தகாலசி மபகாடச் ஷசகால்லசி மகட்ட படியும ,
கழற்றசியதற்கு ககாரணைம மகட்டபடியும பதசிவல எதசிரபகாரகாது
நகலுகசின்றகான்.

பபிறந்த வைவீடும சரி புகுந்த வைவீடும சரி மகட்டகால் அதசிரச்சசியகான தகவைவல தந்து வைபிடுவைகாமளகா 
என்ற பயத்தசில் மகள்வைபிகவள மேண்ணைபிட்டு புவதத்து வைபிட்டுப் மபகாகசின்றது. மேவழ கண்ட 
ஒரு நகாளனல் அது முவளக்கலகாம

ககாமதகாடு அருகசில் வைந்து ஏதும பபிரச்சவனயகா என்று மபகாலசிக் கவைவலமயகாடு வைபிசகாரிக்கும 
ஷபண்கள், அவைள் பபிரச்சவனயபில் நகாம நுவழயலகாமேகா என்ற தயக்கமமேகாடு கழுத்தசில் 
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ககாணைலசிமய என்ற ஒற்வற வைரிக் மகள்வைபியபில் சசில ஆண் நண்பரகளும தூர நசின்று 
ஷககாள்ள என் உணைரவு மபசகாத ஷமேகாழசிமயகாடு சுற்றசிக் கூட்டமேசிருக்க

ஒவ்ஷவைகாரு ஷசகாந்தங்களனன் தசிருமேணை வைவீட்டிற்கும மககாவைபில்களுக்கும வைபிருந்தசினரகாய் மபகாகும
மபகாதும ஒரு முவறயகாவைது மகட்டு வவைக்கசின்றகான். கழுத்தசில் மபகாட்டுக் ஷககாண்டு வைரக் 
கூடகாதகாஷவைன்று

எதுவுமமே நடக்க வைபில்வல என்பதகாய் மேவறத்துக் ஷககாண்டகாலும மபச முடியகாத உணைரவு 
உறுத்தும தண்ணைடவனயத் தந்து வைபிட்ட மேகசிழ்வைபின்

“தனனவமேயபில் ஒற்வற நசிலவைகாய் “ இருந்து ஷககாண்மட இருக்கசின்மறன்

mathibama@yahoo.com
ஷசப்டமபர 2009 இதழ் 117 
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15. த�னைம் த�னைம் தவீப�வளளி  - வவி.ல.ந�ர�யணை சுவ�ம� ( மயவிதல ரங்கந�தன 
ததரு, த�ய�கர�ய நகர். தசனதனை)

தசினம தசினம தவீபகாவைளனஷதருஷவைங்கும ககாகசிதக்குப்வபகள் ... ஷசன்வன நகரம முழுவைதுமமே 
புவக மேண்டலமேகாய்க் ககாட்சசியளனத்தது ... அணுகுண்டின் ( ஆடம பகாம ) ஓவச ஷசவைபிகவளக் 
கசிழசித்துக்ஷககாண்டு மேனதுக்குள் இறங்கசிக்ஷககாண்டிருந்தது. ஆங்ககாங்மக 
ஷவைடித்துச் சசிதறசிக்ஷககாண்டிருந்த சரஷவைடிகளனன் சத்தம, அந்த வைழசியகாக கடந்து 
ஷசல்பவைரகளனன் குவலவயமய நடுங்கச் ஷசய்துஷககாண்டிருந்தது. அங்கசிருந்தவைரகளுக்கு, 
தகான் ஏமதகா இந்தசிய நகாட்டின் எல்வலயபில் இருக்கசிமறகாமமேகா என்பது மபகால் ஒரு 
உணைரவு. அந்த அளவுக்கு, ஷதருமவை ஷவைடிச் சத்தத்தசில் அலறசிக்ஷககாண்டிருந்தது. ஆனகால் 
அந்த வைகானம மேட்டும, பட்டுக் கமபளம மபகாரத்தப்பட்டதுமபகால், பூ மேத்தகாப்புகள் சசிதற 
சசிரித்துக்ஷககாண்டிருந்தது ... ஷவைடியபின் தசிரிவயப் பற்ற வவைத்தவுடன் உடமன 
ஷவைடிக்ககாமேல், சற்று உயரச் ஷசன்று வைகானத்வதப் அழகுபடுத்துவைதுமபகால் அங்மகமய பல 
வைண்ணைங்களுடன் ஷவைடித்துச் சசிதறும வைவகயபிலகான ஷவைடிகள் இந்த வைருடம அதசிகம 
வைந்தசிறங்கசியபிருந்தது.

அந்தத் ஷதருவைபிமலமய சற்று வைசதசி பவடத்தவைன் மேமகஷ். மேமகஷசின் அப்பகா ரகாமேலசிங்கம 
ஒரு ஷபரிய ஷதகாழசிலதசிபர. சசிறு வையது முதமல, சகல வைசதசிகளுடன் வைகாழ்வவை 
அனுபவைபித்துக் ஷககாண்டிருப்பவைன் மேமகஷ். ஒமர பபிள்வள என்பதகால், வைவீட்டில் இவைவன 
தங்கத் தட்டில் வவைத்துத் தகாங்கசிக் ஷககாண்டிருந்தனர மேமகஷசின் ஷபற்மறகார. மேமகஷ் 
இப்மபகாது ஷசன்வனயபிலுள்ள பபிரபலமேகான கல்லூரி ஒன்றசில் பட்டப்படிப்பு படித்துக் 
ஷககாண்டிருக்கசிறகான்.

எல்டகாமஸ சகாவல, மதனகாமமபட்வட. ஷசன்வன.

" அமமேகா ... ஷரகாமப வைலசிக்குமத ... அமமேகா ... அமமேகா ... என்னகால முடியலங்க ... ஷரகாமப 
வைலசிக்குதுங்க ... " - பபிரசவை வைலசியபில் துடித்துக் ஷககாண்டிருந்த ஷசல்வைபியபின் கதறல் அந்த 
வைவீட்வடமய கலங்கடித்துக்ஷககாண்டிருந்தது.

" ஷககாஞ்சம ஷபகாறுத்துக்மககாமமேகா ... கமணைஷ் ஆட்மடகாவை கூட்டிட்டு வைர மபகாயபிருக்ககான் ... 
இப்ப வைந்துடுவைகான் ... ஷககாஞ்சம வைலசிய தகாங்கசிக்மககாமமேகா ... " - ஷசல்வைபிவய சமேகாதகானப் 
படுத்தசிக் ஷககாண்டிருந்தகாள் அவைளனன் மேகாமேசியகார.

" ஷரகாமப வைலசிக்குதுமமேகா ... என்னகால தகாங்கமவை முடியலமமேகா ... ".

ஷசல்வைபிக்கு, இது முதல் பபிரசவைம என்பதகால், பயம கலந்த கண்களுடன் வைலசியபில் 
வைகாடிக்ஷககாண்டிருந்தகாள்.
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மூச்சசிவரக்க ஆட்மடகா நசிறுத்தத்தசிற்கு ஓடி வைந்த கமணைஷஸுக்கு மபரதசிரச்சசி ககாத்தசிருந்தது. 
தவீபகாவைளன என்பதகால் ஆட்மடகா எங்குமமே இல்லகாதவதப் பகாரத்த கமணைஷசின் மேனம பதறசியது. 
என்ன ஷசய்வைஷதன்மற புரியகாமேல் தசிவகத்துப்மபகாய் நசின்றகான். அப்மபகாதுதகான் தூரத்தசில் ஒரு
ஆட்மடகா வைந்து ஷககாண்டிருந்தது. ஏற்கனமவை அந்த ஆட்மடகா சவைகாரியுடன் வைந்து 
ஷககாண்டிருப்பவத ஓரளவு அருகசில் வைந்தவுடன்தகான் கமணைஷகால் உணைர முடிந்தது. மவைறு 
வைழசிமய ஷதரியகாமேல் இவறவைவன மவைண்டிக்ஷககாண்டு நடுமரகாட்டில் அந்த ஆட்மடகாவவை 
மநகாக்கசிப் பகாய்ந்து அவத வைழசிமேறசித்தகான்.

" சகார ... என்மனகாட மேவனவைபி பபிரசவை வைலசியபில துடிக்குறகா சகார ... ஷககாஞ்சம ஷபரிய மேனசு 
பண்ணுங்க சகார ... எங்கயுமமே ஆட்மடகா இல்ல சகார ... நவீங்கதகான் சகார உதவைபி பண்ணைனும ... 
" - என்று அந்த ஆட்மடகா ட்வரவைரிடமும, சவைகாரியகாக வைந்தசிருந்த இருவைரிடமும, ககால்களனல்
வைபிழகாத குவறயகாக ஷகஞ்சசினகான் கமணைஷ்.

அவைரகள் ஆட்மடகாவவை வைபிட்டு இறங்க, கமணைஷ் ஆட்மடகாவைபில் ஏறசி வைவீட்வட மநகாக்கசி 
வைபிவரந்தகான். ஆட்மடகா வைவீட்டின் முன் ஷசன்று நசின்றது.

" அமமேகா ... நகான் இவைள ரகாஜஸு ஹகாஸபபிடலுக்கு கூட்டிட்டு மபகாமறன் ... நவீங்களும 
அப்பகாவும அப்பறமேகா வைகாங்க ... " - என்று
ஷசகால்லசியவைகாமற ஷசல்வைபிவயத் தூக்கசி ஆட்மடகாவைபில் ஏற்றசி மேடியபில் படுக்க 
வவைத்துக்ஷககாண்டகான் கமணைஷ்.

" சகார ... ரகாஜஸு ஹகாஸபபிடல் மபகாகணும ... ஷககாஞ்சம சகீக்கசிரமேகா மபகாங்க சகார ... " - என்றகான் 
ஆட்மடகா ட்வரவைரிடம கமணைஷ். ஆட்மடகா சகீறசிப் பகாய்ந்துஷககாண்டிருந்தது ... சசிறசிது தூரம 
ஷசன்றவுடன் பபிரதகான சகாவலயபில் ஏற்பட்ட மபகாக்குவைரத்து ஷநரிசலகால், ஆட்மடகா
மமேற்ஷககாண்டு ஷசல்ல முடியகாமேல் அந்தக் கூட்டத்தசிமலமய அகப்பட்டுக் ஷககாண்டுவைபிட்டது.

" இமதகா வைந்துடுச்சுமமேகா ... ஷககாஞ்சம ஷபகாறுத்துக்மககா ... " - என்று ஷசல்வைபிவய மதற்றசிக் 
ஷககாண்டிருந்தகான் கமணைஷ்.

" கடவுமள ... இந்த மநரத்துலதகானகா இப்படி ஃட்ரகாபபிக் ஜகாம ஆகணும ... " - என்று பல்வலக்
கடித்தபடிமய மேனதுக்குள் கடவுவளத்
தசிட்டிக்ஷககாண்டிருந்தகான் கமணைஷ்.

மேயபிவல ரங்கநகாதன் ஷதரு, தசியகாகரகாய நகர. ஷசன்வன.

வைவீட்டில் அவழப்பு மேணைபி ஒலசித்தது ... எழுந்து மபகாய் கதவவைத் தசிறந்தகான் மேமகஷ் ...
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" ஹகாய் மேமகஷ் ... தவீவைகாளன வைபிஷஸ டு யு டகா ... ஹவ் ஆர யு மேமகஷ் ... எப்படி 
மபகாய்ட்டிருக்கு தவீபகாவைளனல்லகாம ... " - மேமகஷசின்
நண்பன் சுமரஷ்.

" ஹகாய் சுமரஷ் ... ஐ அம ஃவபன் டகா ... தவீபகாவைளன நல்லகா மபகாய்ட்டிருக்கு ... வைகாட் எ 
சரப்வரஸ டகா ... நவீ எப்படி இருக்க ... " - மேமகஷ்.

" ஐ அம டூயபிங் குட் டகா ... உன்ன பகாத்து ஷரகாமப நகாளகாச்சு ... அதகானலத்தண்டகா சுமமேகா 
பகாக்கலகான்னு வைந்மதன் ... " - சுமரஷ். வைவீட்டில் ஷசய்த இனனப்புகவள ஒரு தட்டில் வவைத்து 
மேமகஷசின் தகாய் எடுத்து வைந்து ஷககாடுத்தகாள்.

" எப்படிமமேகா இருக்ககீங்க ... இனனய தவீபகாவைளன நல்வைகாழ்த்துக்கள்மேகா ... " - என்றகான் சுமரஷ்.

" நகான் நல்லகாயபிருக்மகமபகா ... நவீ எப்படி இருக்க ... உன்ன பகாத்து எவ்வைளவு நகாளகாச்சுப்பகா ... 
வைவீட்டுல அமமேகா அப்பகா எல்லகாம எப்படி இருக்ககாங்க ... " - என்றகாள் மேமகஷசின் தகாய்.

" நகான் நல்லகாயபிருக்மகமமேகா ... வைவீட்லயும அமமேகா அப்பகா எல்லகாரும நல்லகா இருக்ககாங்க .. "
- சுமரஷ்.

மேமகஷஸும சுமரஷஸும பள்ளன நண்பரகள். பன்னனரண்டகாம வைகுப்பு வைவர ஒன்றகாகப் 
படித்தகாரகள். மேமகஷஸுக்கு மேசிகவும ஷநருங்கசிய நண்பன் என்றகால், அது சுமரஷ்தகான். சுமரஷ் 
ஒரு ஏழ்வமேயகான குடுமபத்வதச் மசரந்தவைன் என்றகாலும, இவைரகள் 
இருவைருக்குள்ளும எந்த ஒரு சமேயத்தசிலும, எந்த ஒரு வைபிஷயத்தசிலும, ஏவழ பணைக்ககாரன் 
என்ற ஒரு மவைறுபகாடு இருந்தமத இல்வல. அந்தப் பள்ளனமய இவைரகளனன் இவணை பபிரியகா 
நட்வபப் பகாரத்து வைபியந்து நசின்றது. அப்படி இருந்த இவைரகளது நட்பு, 
கல்லூரியபிலும ஷதகாடர முடியகாமேல் மபகானதற்கு, சுமரஷசின் குடுமப வைறுவமேமய ககாரணைம. 
மேமகஷ் வைசதசி பவடத்தவைன்தகான் என்றகாலும கூட, அவைன் +2 மதரவைபில் எடுத்த 
மேதசிப்ஷபண்கள் ஒரு நல்ல கல்லூரியபில் மசர அவைனுக்கு வக ஷககாடுப்பதகாக இல்வல. 
ஆனகால் சுமரஷ், மதரவைபில் நல்ல மேதசிப்ஷபண்கள் எடுத்தசிருந்தகாலும கூட, அவைனுவடய 
ஏழ்வமே, அவைன் ஒரு நல்ல கல்லூரியபில் மசர முட்டுக்கட்வடயகாக இருந்தது. மேமகஷசின் 
அப்பகா சுமரஷஸுக்கு பணைம ஷககாடுத்து உதவைத் தயகாரகாக இருந்தமபகாதும கூட, 
சுமரஷஸும அவைனது குடுமபமபத்தகாரும அதவன ஏற்க மேனமேசில்லகாமேல் மபகாக, 
அரசுக்கல்லூரியபில் வைணைபிகவைபியல் இளங்கவலப் பட்டப்படிப்பபிற்கு மசரந்தகான் சுமரஷ். 
அப்மபகாது பபிரிந்த இருவைரும மேமீண்டும சந்தசிக்க இன்றுதகான் ககாலமநரம இடம 
ஷககாடுத்தசிருக்கசிறது.

தசியகாகரகாய சகாவல, தசியகாகரகாய நகர. ஷசன்வன.
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" எனக்கு ஷரகாமப பயமேகா இருக்குங்க ... என்னகால தகாங்கமவை முடியலங்க ... அமமேகா ... 
அமமேகா ... " - ஷசல்வைபி.> " பயப்படகாதமமேகா ... நகான் இருக்மகன்ல ... ஒன்னும ஆககாது ... 
கவைலப்படகாத ... " என்று கமணைஷ் ஷசல்வைபிவய மதற்றசிக் ஷககாண்டிருக்குமமபகாமத 
அவைவனயும அறசியகாமேல் அவைன் கண்களனலசிருந்து நவீரத்துளன கசசிந்துஷககாண்டிருந்தது. டகாக்டர 
பபிரசவைத்தசிற்கு குறசித்துக் ஷககாடுத்த நகாளுக்கு இன்னும சுமேகாரகாக இருபது நகாட்கள் 
இருந்தகாலும, ஷசல்வைபிக்கு முன்னதகாகமவை தசிடீஷரன வைலசி வைந்துவைபிட்டது. ஷசல்வைபி 
பபிரசவை வைலசியபில் துடிப்பவதப் பகாரத்து கமணைஷகால் சகசித்துக்ஷககாள்ளமுடியவைபில்வல. 
மேனதுக்குள் ஏமதமதகா நசிவனத்துக்ஷககாண்டு புலமபபியவைகாமற ட்வரவைவர வைபிரட்டினகான் 
கமணைஷ். " ட்வரவைர ... வைண்டிய ஷககாஞ்சம மவைகமேகா ஓட்டுங்க ..." என்று உரத்த 
குரலசில் கத்தசினகான் கமணைஷ். அந்த ஓட்டுனர மேட்டும என்ன ஷசய்வைகார பகாவைம. கமணைஷசின் 
நசிவலவய நன்கு உணைரந்தசிருந்தவைர, " சகார ... நகான் பகாத்து மவைகமேகாதகான் மபகாயபிட்டிருக்மகன்
... சகாயங்ககால மநரங்குறதகால, எங்க பகாத்தகாலும ஒமர கூட்டமேகா இருக்கு 
சகார ... ஷமேயபின் மரகாடு மவைற ... பக்கத்துல இருக்குற ஏதகாவைது ஷதரு வைழசியகா மபகானகா, 
கூட்டம ஷககாஞ்சம கமமேசியகா இருக்கும சகார ... சகீக்கசிரம மபகாயபிடலகாம ... கவைலப்படகாதவீங்க ... "
என்றகார ஷமேலசிந்த குரலசில்.

மேயபிவல ரங்கநகாதன் ஷதரு, தசியகாகரகாய நகர. ஷசன்வன.

" சுமரஷ் ... இந்தகாடகா, இத புடி ... இந்த வைருஷம பத்தகாயபிரம ரூவைகாய்க்கு பட்டகாசு 
ஷவைடில்லகாம வைகாங்கசிருக்மககாம ... இன்னனக்கு பூரகா ஆச தவீர எல்லகாத்வதயும ஷவைடிச்சுடனும
... வைகா, மபகாய் ஷவைடிக்கலகாம ... " என்றபடிமய ஒரு ஷபரிய வபயபிவன சுமரஷசின் 
வகயபில் தசிணைபித்தகான் மேமகஷ்.

இவ்வைளவு பட்டகாசுகவள தன் வைகாழ்நகாளனமலமய பகாரத்தசிரகாத சுமரஷ், ஆச்சரயத்தசில் 
வைகாய்பபிளக்க நசின்றகான்.

" இல்ல மேமகஷ் ... நவீ மபகாய் ஷவைடி ... நகான் மவைண்ணைகா கூட இருந்து பகாக்குமறன் ... "

" ககாமலல ஆரமேசிச்சு, நவீ வைவீட்டுக்கு வைரறதுக்கு ஷககாஞ்ச மநரம முன்னகாடி வைவரக்கும நகான் 
ஷவைடி ஷவைடிச்சுட்டுதகாண்டகா இருந்மதன் ... மேத்யகானம சகாப்டதத் தவைபிர இன்னனக்கு பூரகா நகான் 
பண்ணை மவைல அது ஒண்ணுதகான் ... " என்று ஷசகால்லசிக்ஷககாண்மட 
வைலுக்கட்டகாயமேகாக சுமரவஷ வைவீட்டின் முற்றத்தசிற்கு இழுத்து வைந்தகான் மேமகஷ்.

வைவீட்டில் ஒமர வபயன் என்றதகால், மேமகஷ் தன் சசிறுவையதசில் வைபிருமபபிக்மகட்ட 
கடவலமேசிட்டகாய் முதல், இன்று அவைன் படித்துக் ஷககாண்டிருக்கும கல்லூரி வைவர, அவைன் 
மகட்ட எதவனயும மேறுக்ககாமேல் ஷககாடுத்த மேமகஷசின் அப்பகா, இந்த தவீபகாவைளனக்கு 
அவைனுக்ககாக வைகாங்கசிக்ஷககாடுத்தசிருப்பது பதசிவனந்தகாயபிரம ருபகாய் மேதசிப்புள்ள துணைபிமேணைபிகள் 

பத�வகள ©  2020



145                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

மேற்றும பத்தகாயபிரம ரூபகாய்க்கு பட்டகாசு ஷவைடிகள்.

மேமகஷஸும சுமரஷஸும, வைவீட்டின் முற்றத்தசில் பட்டகாசுகவள ஷவைடிக்கத் ஷதகாடங்கசினர. 
இருவைரும சரஷவைடி மேற்றும அணுகுண்டுகவள ஷவைடித்து மேகசிழ்ந்தனர. அறசிவைபியல் 
வைபிஞ்ஞகானன டகாக்டர அப்துல் கலகாம ஐயகா அவைரகவளப் மபகால் இவைரகளும வைபிண்ணைபில் 
ஏவுகவணைகவளப் ( ரகாக்ஷகட் ) பறக்க வைபிட்டுக்ஷககாண்டிருந்தனர.

தணைபிககாசலம சகாவல, தசியகாகரகாய நகர. ஷசன்வன.

ஆட்மடகா தசியகாகரகாய சகாவலயபிலசிருந்து தணைபிககாசலம சகாவல வைழசியகாகச் 
ஷசன்றுஷககாண்டிருந்தது.

" ஆஸபத்தசிரிக்கு இன்னும அஞ்சு நசிமேசிஷத்துல மபகாயபிடலகாம சகார ... " என்று கமணைவஷயும
ஷசல்வைபிவயயும மதற்றசிக்ஷககாண்டிருந்தகார அந்த ஆட்மடகா ஓட்டுனர.

கமணைஷஸுக்கு அவைர ஷசகான்ன வைகாரத்வதகள் எதுவுமமே மேனதுக்குள் இறங்கவைபில்வல. 
கசிட்டத்தட்ட ஒரு நவடபபிணைம மபகாலமவை அந்த ஆட்மடகாவுக்குள் ஷசன்று ஷககாண்டிருந்தகான்.

ஆட்மடகா தணைபிககாசலம சகாவலயபிலசிருந்து, மேயபிவல ரங்கநகாதன் ஷதருவவை மநகாக்கசித் 
தசிருமபபியது. அந்தத் ஷதருமவை ஒமர புவக மேயமேகாய்
இருந்தது.

மேயபிவல ரங்கநகாதன் ஷதரு, தசியகாகரகாய நகர. ஷசன்வன.

அப்மபகாது மேமகஷ் சற்றும எதசிரபகாரகாத வைவகயபில், ரகாக்ஷகட் வவைக்கப்பட்டிருந்த பகாட்டில் 
ககீமழ வைபிழ, அதசிலசிருந்த ரகாக்ஷகட் அந்த வைழசியகாக வைந்துஷககாண்டிருந்த ஒரு ஆட்மடகாவைபின் 
உள்மள சரசரஷவைனப் பகாய்ந்தது. தசிடீஷரன ஆட்மடகாவுக்குள் வைந்த ரகாக்ஷகட்டகால் 
நசிவலதடுமேகாறசிய ஓட்டுனர எவ்வைளமவைகா முயற்சசி ஷசய்தும, தன் கட்டுப்பகாட்டிவன இழக்க, 
அந்த ஆட்மடகா கவைபிழ்ந்தது. ஷதருஷவைங்கும இரத்த ஷவைள்ளம. அந்த ஆட்மடகாவைபில் இருந்த 
மூவைரும மேயங்கசிக் கசிடந்தனர. சத்தம மகட்டுப் பதறசியடித்து ஷவைளனமய வைந்த 
ரகாமேலசிங்கம, இரத்தம ஷபருக்ஷகடுத்து ஓடிக்ஷககாண்டிருப்பவதக் கண்டு நசிவலகுவலந்து 
மபகானகார. உடமன, ரத்தத்தசில் உவறந்தசிருந்த மூவைவரயும தனது ககாரில் ஏற்றசிக்ஷககாண்டு 
மேருத்துவைமேவனக்கு வைபிவரந்தகார.

அப்மபகாமலகா மேருத்துவைமேவன, ஷசன்வன.

மேசிகுந்த பதட்டத்துடன் மேமகஷசின் குடுமபத்தசினர மேருத்துவைமேவனயபின் மமேவசயபில் 
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அமேரந்தசிருந்தனர. மேசிகவும கஷ்டப்பட்டு, கமணைஷசின் வைவீட்வடக் கண்டுபபிடித்து அவைரகளுக்குத்
தகவைல் ஷககாடுக்கப்பட்டு, கமணைஷசின் குடுமபத்தசினரும மேருத்துவைமேவனக்கு 
வைபிவரந்து வைந்து ஷககாண்டிருந்தனர.

ஷசல்வைபிக்கு சசிகசிச்வசயளனத்துக்ஷககாண்டிருந்த அவறயபிலசிருந்து டகாக்டர ஒருவைர ஷவைளனமய 
வைந்தகார.

" டகாக்டர ... " - பதட்டத்துடன் ரகாமேலசிங்கம.

" அவைங்களுக்கு ஆண் ஷககாழந்த ஷபகாறந்தசிருக்கு ... "

" அந்த அமமேகாவுக்கு ஒன்னும ... " என்று தயங்கசியபடிமய இழுத்தகார ரகாமேலசிங்கம.

" யகாமரகாட உயபிருக்கும எந்தப் பபிரச்சவனயும இல்ல ... இரத்தம ஷரகாமப 
ஷவைளனமயறசியபிருக்குறதகால மேயக்கம ஷதளனய இன்னும ஷககாஞ்ச மநரமேகாகும ... "

இந்த வைகாரத்வதகவளக் மகட்ட பபின்புதகான் ரகாமேலசிங்கத்தசிற்கு உயபிமர வைந்தது.

" உங்கள சகீஃப் டகாக்டர பகாக்கனுமனு ஷசகான்னகார ... " என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டு கமணைஷ் 
இருந்த அவறக்கு வைபிவரந்தகார அந்த டகாக்டர.

மபரகாபத்தசிலசிருந்து ககாப்பகாற்றசியதற்ககாக நன்றசி கலந்த அன்புடன், தன் பகாலசிய சசிமநகசிதரகாகசிய 
சகீஃப் டகாக்டவரக் ககாணை ஷமேதுவைகாகக் கதவவைத் தட்டியபடி அவறக்குள் நுவழந்தகார 
ரகாமேலசிங்கம.

" வைகாடகா ... உக்ககாரு ... " என்றகார சகீஃப் டகாக்டர.

" நவீ பகாக்கனுமனு ஷசகான்மனன்னு டகாக்டர ஷசகான்னகாங்க ... " என்றகான் ரகாமேலசிங்கம.

" ஆமேகாண்டகா ... இன்னும ஷககாஞ்சம தகாமேதமேகாயபிருந்தகாக்கூட இவைங்கள 
ககாப்பகாத்தசியபிருக்குறது ஷரகாமப கஷ்டமேகாகசியபிருந்தசிருக்கும. சரியகான மநரத்துல கூட்டிட்டு 
வைந்ததகாலதகான் எங்களகால ககாப்பகாத்த முடிஞ்சுது ... அந்த ட்வரவைமரகாட நசிவலவமேதகான் 
ஷககாஞ்சம மமேகாசமேகாயபிருக்கு ... உடல் முழுக்க தவீக்ககாயங்கள் நசிவறயகா இடத்துல பட்டிருக்கு
... "

" உயபிருக்கு எந்த ஆபத்தும இல்வலமய ... ககாப்பகாத்தசிட முடியுமல ... " என்று 
நடுங்கசியபடிமய மகட்டகார ரகாமேலசிங்கம.
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" ககாப்பகாத்தசிடலகாம ... ஆனகா மேறுபடியும பவழய நசிலவமேக்கு வைரறதுக்கு ஷககாஞ்ச நகாளகாகும
... இது தவைபிர உன் கசிட்ட இன்ஷனகாரு வைபிஷயம மபசணும ... இது நகான் எனக்குள்ள ஷரகாமப 
நகாளகா மயகாசசிச்சசிட்டிருந்த ஒரு வைபிஷயம ... "

" எதுன்னகாலும தயங்ககாமே ஷசகால்லுடகா ... "

" வைருஷகா வைருஷம தவீபகாவைளன அப்படிங்குறது எல்லகாருக்கும ஒரு சந்மதகாஷமேகான 
நகாளகாத்தகான் இருக்கும ... ஆனகா அந்த சந்மதகாஷமேகான நகாள்ள கூட பல ஆயபிரம மபர 
பட்டகாசுகலகால தவீக்ககாயங்கள் பட்டு சசிகசிச்வசக்கு வைரறகாங்க ... அப்படி வைரறவைங்கள்ல சசில 
மபர உயபிருக்ககாகப் மபகாரகாடி இறந்தும மபகாயபிடுறகாங்க ... இன்னும சசில மபர 
ஷவைடிச்சத்தத்தகால அதசிரச்சசிக்குள்ளகாகசி தன்மனகாட உயபிவரமய வைபிட்டுடறகாங்க ... உண்வமேய 
ஷசகால்லனுமனகா நமமேமளகாட குடுமபத்துல யகாரகாவைது மநரடியகா பகாதசிக்கப்படுற 
வைவரக்கும இதப்பத்தசி எல்லகாம நமமே யகாரும கவைலப்படுறதசில்ல ... பல ஆயபிரங்கள் குடுத்து
நமமே வைகாங்கசி ஷவைடிக்கசிற ஷவைடிகள் சசில நசிமேசிடங்கள்ல கரியகாகசிடுது ... ஷககாஞ்சம 
மயகாசசிச்சுப்பகாத்தகா, நமமே கரியகாக்கசினது ஷவைறும பணைத்த மேட்டும இல்ல ... ஒரு 
வைவகயபில, பல குழந்வதகமளகாட படிப்வபயும மசத்துதகான் ... ஆமேகாம ... பட்டகாசுத் 
ஷதகாழசிற்சகாவலகள்ள மவைவலக்குப் மபகாற குழந்வதகள் எல்லகாரும தன்மனகாட படிப்ப 
அடமேகானம வைச்சசிட்டுதகான் பட்டகாசு உற்பத்தசி பண்றகாங்க ... "

" ஒரு வைவகயபில மயகாசசிச்சுப் பகாத்தகா, அந்த பட்டகாசு உற்பத்தசி இல்மலன்னகா அந்தத் 
ஷதகாழசிற்சகாவலகள்ள மவைவல பகாக்குற குழந்வதகமளகாட குடுமபம என்ன ஆகும ... 
அதனகாலதகாமன அவைங்களுக்கு வைருமேகானமமே கசிவடக்குது ... அது தவைபிர அந்தக் 
குடுமபங்களுக்கு தன்மனகாட குழந்வதகள படிக்க வவைக்கசிற வைசதசியும இருக்ககாது ... " 
என்றகார ரகாமேலசிங்கம.

" வைருமேகானம வைருதுங்குறதுக்ககாக நமமே எதசிரககால இந்தசியகாமவைகாட தூண்களகா வைபிளங்கப்மபகாற
குழந்வதகமளகாட படிப்ப ஷகடுக்குறதுங்குறது எந்த வைபிதத்தசிலும சரியகாககாது ... 
குழந்வதகளுக்கு இலவைசக் கல்வைபியக் குடுத்து, அந்தக் குடுமபங்களும வைறுவமேயபின்றசி 
வைகாழ ஏதகாவைது ஷசஞ்சகாகனும ... "

" நவீ ஷசகால்றது சரிதகான் ... அவைங்கமளகாட வைகாழ்க்வகய சகீரகாக்குறதுக்கு என்ன பன்னலகாம, 
நவீமய ஷசகால்மலன் ... "

" அதுக்ககாகத்தகான் என்மனகாட மேனசுல ஷரகாமப நகாளகா அவச மபகாட்டுட்டிருந்த ஒரு 
மயகாசவன ... அரசகாங்கத்வதமய குற்றம ஷசகால்லசிட்டு முடங்கசிப்மபகாய் உட்ககாரந்தசிருக்ககாமே, 
நமமேளகால முடிஞ்ச எவதயகாவைது ஷசய்யனுமனு மதகானுச்சு ... அத உன்கசிட்ட 
ஷசகால்லனுமனுதகான் உன்ன வைர ஷசகான்மனன் ... "
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" நல்லதகாப்மபகாச்சு ... ஷசகால்லுடகா ... நமமேகால ஏதகாவைது நல்ல ககாரியம பன்ன முடியுமனகா, 
நசிச்சயமேகா அத ஷசய்யலகாம ... "

" நமமே நகாட்டுல இருக்குற ஒவ்ஷவைகாரு குடுமபமும தவீபகாவைளனக்கு பட்டகாசுக்ககாக ஷசலவு 
பண்ற பணைத்துல ஒரு பங்க, அந்தப் பட்டகாசு ஷதகாழசிற்சகாவலகள்ள மவைவல பகாக்குற 
குழந்வதகளுக்கும அந்தக் குழந்வதகமளகாட குடுமபங்களுக்கும குடுக்க தகாமன முன் 
வைரணும ... அதுக்கு நமமே ஒரு ஷதகாண்டு நசிறுவைனம ஆரமபபிச்சு, அது மூலமேகா நமமேகால 
முடிஞ்சத ஷசய்யணும ... ஷமேகாதல்ல அந்தக் குழந்வதகளுக்குக் கல்வைபி, அப்பறம அந்தக் 
குடுமபத்துல இருக்குறவைங்களுக்கு சரியகான மவைவல வைகாய்ப்பு ... இத நமமே 
ஷசஞ்சதுக்கப்பறமேகா நமமேமளகாட ஷதகாண்டு நசிறுவைனத்த மேக்கள்கசிட்ட பபிரபலப்படுத்தசி அது 
மூலமேகா மநரடியகா மேக்கமள அந்தக் குழந்வதகளுக்கு உதவை வைழசி வைவக ஷசய்யணும ... இது 
மேட்டும நடந்துட்டகா, அந்தக் குடுமபங்களுக்கு தசினம தசினம தவீபகாவைளனதகான் ... 
மேக்கள் பட்டகாசுக்ககாக ஷசலவு ஷசய்யறத ஷககாறச்சசிகசிட்டகா, அசமபகாவைபிதங்களும குவறயும, 
குழந்வதத் ஷதகாழசிலகாளர முவறயும ஒழசியும ... இதுதகாண்டகா என் மேனசுக்குள்ள இருந்த
வைபிஷயம ... "

" அருவமேயகான மயகாசவன ... நல்ல வைபிஷயம ... இன்னனக்மக அதுக்ககான ஏற்பகாடுகவளப் 
பண்ணை ஆரமபபிக்கலகாம ... " என்று ரகாமேலசிங்கம ஷசகால்ல இருவைரின் முகத்தசிலும ஒரு 
இனம புரியகாத மேகசிழ்ச்சசி துளனர வைபிட்டிருந்தது.

ஐந்து வைருடங்களுக்குப் பபின் ...

எல்டகாமஸ சகாவல, மதனகாமமபட்வட. ஷசன்வன.

மேகாவல மநர மேஞ்சள் ஷவையபில் ஷபகான்வனப் மபகால் மேசின்னனக் ஷககாண்டிருந்தது. மதநவீர 
அருந்தசியவைகாமற ஷதகாவலக்ககாட்சசி நசிகழ்ச்சசிகவளப் பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகான் கமணைஷ்.

" இந்தகாங்க ... தவீபகாவைளனப் பலககாரம சகாப்பபிடுங்க ... " என்றகாள் பகாசத்துடன் ஷசல்வைபி.

குழந்வதக்கும இனனப்வப ஊட்டிவைபிட்டு, " நசிலகா நசிலகா ஓடி வைகா, நசில்லகாமேல் ஓடி வைகா ... " 
என்று குழந்வதக்குப் பகாடம கற்றுத்தரத் ஷதகாடங்கசினகாள் ஷசல்வைபி.

மேயபிவல ரங்கநகாதன் ஷதரு, தசியகாகரகாய நகர. ஷசன்வன.

புத்தகாவடகவள உடுத்தசிக்ஷககாண்டு ஷவைளனமய கசிளமபத் தயகாரகானகான் மேமகஷ்.

" அமமேகா ... நகான் எங்க ஃப்ஷரண்ட்மசகாட ஷமேரீனகா பபீச்சுக்கு மபகாயபிட்டு வைமரன் ... " - 
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என்றபடிமய வைபிவரந்தகான் மேமகஷ்.

" பகாத்து மபகாயபிட்டு வைகாடகா ... " - வைழசியனுப்பபி வவைத்தகாள் மேமகஷசின் அமமேகா.

பபின்னர பூவஜயவறக்குச் ஷசன்று அங்கு வவைக்கப்பட்டிருந்த அகல் வைபிளக்குகவள 
வைரிவசயகாக வைவீட்டின் முற்றத்தசில் அழககாக அடுக்கசி வவைத்து தவீபம ஏற்றசினகாள்.

ஷதகாவலமபசசியபில் அவழப்பு மேணைபி ஒலசித்தது.

" ஹகாய் ரகாம ... எப்படி இருக்க ... " - அப்மபகாமலகா மேருத்துவைமேவனயபிலசிருந்து சகீஃப் டகாக்டர.

" ஹகாய் டகா ... நகான் நல்லகா இருக்மகன் ... நவீ எப்படி இருக்க ... உனக்கு என்னுவடய 
தவீபகாவைளன வைகாழ்த்துக்கள் ... வைவீட்டுல எல்லகாரும எப்படி இருக்ககாங்க ... " - ரகாமேலசிங்கம.

" ஷரகாமப நன்றசி ... வைபிஷ் யு த மசம ... வைவீட்டுல எல்லகாரும நல்லகா இருக்ககாங்க ... " - 
மேறுமுவனயபில் டகாக்டர.

" நமமேமளகாட முயற்சசிய ஆரமபபிச்சு, இன்னனமயகாட அஞ்சு வைருசம ஆகுது ... " - 
ஷபருமேசிதத்துடன் ரகாமேலசிங்கம.

" ஆமேகாம ... இப்பல்லகாம பட்டகாசுகளுக்ககாக மேக்கள் ஷசலவு பன்ற ஷதகாவகயும, 
பட்டகாசுகளகால நடக்குற வைபிபத்துக்களும ஷரகாமபமவை ஷககாறஞ்சசிருக்கு ... " - டகாக்டரின் 
குரலசில் ஒரு சந்மதகாஷம ஷதரிந்தது.

" மேக்கள் கசிட்ட நசிச்சயமேகா ஒரு வைபிழசிப்புணைரவு ஷபகாறந்தசிருக்கு ... அதுக்கு நமமேளும ஒரு 
வைவகயபில ககாரணைமேகா இருந்துருக்மககாமனு நசிவனக்குமமபகாது ஷரகாமப ஷபருவமேயகா 
இருக்குடகா ... " - ஷபரிதகாக ஏமதகா ஒன்வற சகாதசித்த சந்மதகாஷத்தசில் ரகாமேலசிங்கம.

ஷவைளனமய ... புவகயும, குப்வபகளுமேசில்லகாமேல், ஷதருமவை அவமேதசியகாகக் ககாணைப்பட்டது. 
சத்தமேசின்றசி, ரத்தமேசின்றசி அழககாய் ஒரு தவீபகாவைளன நடந்துஷககாண்டிருந்தது
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16.  அவள - ர�மசந்த�ரன உஷ� -

தூரத்தசில் லகாரி ஒன்று வைரும ஷவைளனச்சத்வதப் பகாரத்ததும, அவைள் தன்வன தசிருத்தசிக் 
ஷககாண்டு சகாவலயபின் வைபிளனமபபில் வைந்து நசின்றகாள். சசிறசிது மவைகத்வத மேட்டுப்படுத்தசியவைகாறு 
வைந்த வைண்டி, அவைவளப் பகாரத்ததும மேமீண்டும மவைகஷமேடுத்தது. லகாரியபின் 
மவைகத்மதகாடு எதசிர ககாற்றசில் ககாறசி உமேசிழும சத்தமும, அதனுடன் எச்சசில் துளனகளும அவைள் 
மேமீது வைபிழுந்தன.  வைகாயபில் வைந்த ஷகட்ட வைகாரத்வதகவளச் ஷசகால்லசி மேண்வணை 
வைகாரியபிவரத்தகாள்.

பசசியபில் கண்வணை இருட்டிக் ஷககாண்டு வைந்தது. சசில நகாட்களகாய் ஷவைறும டீயும, பன்னும 
தகான். அதுவும இன்று வைகாயபில் வைபிழமவையபில்வல.

மநரம எவ்வைளவு என்று ஷதரியவைபில்வல.  கசிரகாக்கசி எதுவும மேகாட்டும என்ற நமபபிக்வக 
அவைளுக்கு சுத்தமேகாய் மபகாய்வைபிட்டது.  அவைளுக்கு பபிறகு வைந்த மதவைபியும, அரச்சனகாவுக்கு 
ஆள் கசிவடத்துவைபிட்டகாரகள். வைகாயபில் வைந்த ஷகட்ட வைகாரத்வதகளகால் உலவகமய 
சபபித்துக் ஷககாண்டிருந்தகாள் அவைள். பசசி மவைறு ககாவத அவடத்தது. 

கசிரகாக்கசிகள் கசிவடக்ககாவைபிட்டகால், அவைள் கதசி என்ன என்றக் மகள்வைபிமய சசில நகாட்களகாய் 
அவைள் மேனதசில் சுற்றசிக் ஷககாண்டிருக்கசிறது. பசசிக்கும வையபிற்றுக்கு எவதப் மபகாடுவைது? 
அவைளுக்கு மவைறு மவைவல யகார தருவைகாரகள், தந்தகாலும அவைளுக்கு ஷசய்ய முடியுமேகா? 
மயகாசவனயபில் இருந்தவைள், அவைவள அறசியகாமேல் அரிப்பு எடுத்த இடத்தசில் ஷசகாறசிந்துக் 
ஷககாண்டிருந்தகாள். எதசிரில் வைந்த எவைமனகா ஒருவைன், அவதப் பகாரத்து ககாறசி உமேசிழ்ந்ததும 
தகான், தன் ஷசயல் புரிந்தது அவைளுக்கு.

ஆயகா உயபிருடன் இருந்தவைவர ஒரு ஷபண் குழந்வதவய எடுத்து வைளரக்குமேகாறு 
எவ்வைளமவைகா ஷசகால்லசிப் பகாரத்தகாள். ஆனகால் அவைளுக்குதகான் மேனம வைரவைபில்வல. 
இன்ஷனகாரு ஷபண் ஜன்மேத்வத இந்த சகதசியபில் தள்ள அவைளுக்கு வைபிருப்பம இல்லகாமேல் 
மபகானது.

பபிறகுதகான் ஷதரிந்தது, உறவு என்று நசிவனத்த ஆயகாமவை அவைவள சசின்ன குழந்வதயபில் 
எங்கசிருந்மதகா தூக்கசிக் ஷககாண்டு வைந்து வைளரக்கசிறகாள் என்று. அன்று மககாபத்தசில் ஆயகாவவை 
சுவைரில் பபிடித்து தள்ளனவைபிட்டகாள். தன் தகாவயப் ஷபற்றவைள் என்றுதகான் 
இவ்வைளவு நகாளகாய் கவதச் ஷசகால்லசியபிருக்கசிறகாள் கசிழவைபி! தகான் இப்படி மகடுக்ஷகட்ட 
குழசியபில் தள்ளப்பட்மடகாமமே என்று அன்று முழுவைதும அழுது புலமபபினகாள். மேறுநகாள் 
அவைளனன் ஓமர துவணையகான ஆயகாவும இறந்துப் மபகானது.

"நகானும ஷபகாண்ணுன்னு இந்த உலகத்துல!" முடிக்ககாமேல் துக்கம ஷதகாண்வடவய 
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அவடத்தது. 

வைபிவைரம ஷதரிஞ்சதுல இருந்து எல்லகாம பகாரத்து பகாரத்து பழகசிப் மபகாய் வைபிட்டது. 
பத்துவையதசில் ஒரு கசிழவைன் மமேல வைபிழுந்தப் மபகாது, ஷபரியதகாய்  ஒன்றும பயம 
வைரவைபில்வல அவைளுக்கு.

தசிருமப இன்ஷனகாரு லகாரி வைரும சத்தம. ஷதரு வைபிளக்கு ஷவைளனச்சத்துக்கு அடியபில் வைந்து 
நசின்றகாள். உடமபபில் ஒட்டகாத வநலகான் மசவலயகால் கசகசஷவைன்று இருந்தது. இந்த பூ 
ஒண்ணு! கழுத்தசில் மவைரத்து ஊத்தசியது. லகாரியபின் ஷவைளனச்சம அருகசில் 
ஷதரிந்ததும, பரபரஷவைன்று உவடகவள தளரத்தசிக் ஷககாண்டு எதசிரஷககாண்டு நசின்று வசவக 
ஷசய்தப் ஷபகாழுது, மவைகம குவறந்த வைண்டி அவைவளப் பகாரத்ததும மேமீண்டும மவைகம 
எடுத்தது.

இனனயும ககாத்தசிருந்து பயனனல்வல என்பது அவைளுக்கு ஷதளனவைகாய் ஷதரிந்தது. மேணைபி 
எவ்வைளவு ஆயபிற்று என்று மயகாசசிக்குமஷபகாழுது, அந்தப் பக்கமேகாய் வைந்த மதவைபி, " 
இன்னகாக்ககா? இன்னுமேகா நசின்னுனுககீமர?" என்றவைளனடம ககாசு ஏதகாவைது இருக்குமேகா என்று 
தயக்கமேகாய் மகட்டதும அவைள் இல்வல என்பதுப் மபகால தவலவய ஆட்டினகாள். 

"மபகான வைகாரம பபித்தள மதசகா ஒண்ணும உன்னகாண்ட ஈடு ஷவைச்சசி பத்து ரூபகா 
வைகாங்கசிமனமன, அத்த நவீமய ஷவைச்சசிக்மககா, அமபது ரூபகா இருந்தகா ஷககாடு மதவைபி" என்றுக் 
மகட்டவைளனடம, " அமபது ரூபகா தகாளகாது. இந்த முப்பது ரூபகா ஷவைச்சசிக்மககா. அப்ப 
வைகாங்கசினது பத்து, இப்ப முப்பது. ஷமேகாத்தம நகாப்பது ரூபகா. கணைக்கு சரியகாயபிடுச்சு" என்றவைள்.
ஜகாக்ஷகட்டில் இருந்து, ரூபகாய் தகாள்கவள எடுத்து அவைளனடம நவீட்டியவைள், " ஷமேகாதல்ல 
எதுனகாச்சும வைகாங்கசி துன்னு" என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டு நவடவயக் கட்டினகாள்.

பத்து நகாளகாய் முற்றசிலும கசிரகாக்கசி நசின்றுப் மபகானது. ஆறு மேகாசம முன்னகால, அந்த மேஞ்ச 
சட்டக்ககாரன், வைந்துமபகானதசில் இருந்து, இந்த அரிப்பு. ஷமேடிகல் ஷகாப்ல இருந்து மேருந்து 
வைகாங்கசி சகாப்பபிட்டும, இன்னும அதசிகமேகாயபிற்மற தவைபிர குவறயவைபில்வல. 
ஷமேடிக்கல் ஷகாப்புக்ககாரன் அவைவளப் பகாரத்தகாமல துரத்த ஆரமபபித்தகான்.

இன்வனக்கு தகான் மதவைபி ஷசகான்னகாள், முகம முழுவைதும தடித்து இருக்குறது என்று. 
தசிருமப, தசிருமப என்ன ஷசய்வைது என்று பயத்தசில் அவைளுக்கு அழுவகதகான் வைந்தது. ஷதரு 
வைபிளக்கு முற்றசிலும அவணைந்துப் மபகானது. இருட்டில் உட்ககாரந்தவைள், அடுத்து 
என்ன ஷசய்வைது என்று மயகாசசிக்க ஆரமபபித்தகாள்.

என்ன மதகாணைபியமதகா, மேடமேடஷவைன்று எழுந்து கவட வைவீதசிவய மநகாக்கசி நடக்க ஆரமபபித்தகாள்.
ஷககாக்கசியபில் எந்த மேமீன் சசிக்குமமேகா என்ற எண்ணைம பகாரவவையபில் ஷதரிய, நடப்பமத அவைள் 
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வைழக்கமேகாய் இருந்தது. ஆனகால் இன்று யகாவரயும நசிமேசிரந்தும பகாரக்ககாமேல் 
அவைள் நடந்தகாள்.

பகாண்டியன் கவடக்கு ஷசன்று இரண்டு மதகாவசயும தசின்று பசசிதவீவயக் குவறத்தகாள். சூடகான 
டீவய வைகாயபில் ஊற்றசிக் ஷககாண்டதுமதகான் பகாரவவை ஷதளனவைகானது. பவழய பகாக்கசிவயயும, 
இன்று தசின்றதற்கு கணைக்கு தவீரத்துவைபிட்டு, மேசிச்சமேசிருந்த சசில்லவறயபில் 
இரண்டு தயபிர பகாக்ஷகட்டும,  ஊறுககாயும  மகட்டதும, " எந்த கமபகாதசி மேகாட்டினகான் 
உன்னகாண்ட? பணைம ஷபகாறளுது?" என்று நக்கல் அடித்தவைகாறு அவைள் மகட்டவதக் 
ஷககாடுத்தகான் பகாண்டி.

ஷசல்லும வைழசியபில் புதரகாய் மேண்டியபிருந்த  தங்கரளன ஷசடிவயப் பகாரத்ததும அப்படிமய 
நசின்றகாள். சுற்றுமுற்றும பகாரத்துவைபிட்டு சட்ஷடன்று நகாலு ஷககாத்து அரளன ககாய்கவள பறசித்து 
மேடியபில் கட்டிக் ஷககாண்டகாள். ஓவல குடிவசயபின் கதவவை சகாத்தசியவைள், 
சசிமனன ஷவைளனச்சத்தசில் அரளன வைபிவதவய நன்றகாக அவரத்தகாள்.

அவரத்தவத எடுத்து இரண்டு பகாக்ஷகட் தயபிவர வைபிட்டு நன்றகாகக் கலக்கசினகாள். அண்ணைகாந்து
வைகாயபில் வைபிடும ஷபகாழுது, அவைள் கண்கள் கலங்கசிவைபிட்டது. அப்படிமய ககீமழ வவைத்துவைபிட்டு, 
சுவைற்றசில் ஒட்டி வவைத்தசிருந்த சகாமேசி படங்களுக்கு அருகசில் ஷசன்று 
உற்றுப் பகாரத்தகாள். கண்ணைபில் நவீர நசிவறந்தசிருந்ததகால், படங்கள் மேங்கலகாய் ஷதரிந்தன.

"ஏஞ்சகாமேசி! மபகான ஷபகாறப்புல என்னகா பகாவைம ஷசஞ்மசன்? ஏந் இந்த ஈனப் ஷபகாவழப்பு? 
இப்படி ஆமபபிவளங்களகால ஷபகாமபவளங்க  அசசிங்கப்படணுமனு ஏன் சகாமேசி படச்மச?" என்று 
தசிருமப, தசிருமப மகட்டவைகாறு சுவைற்றசில் முட்டிக் ஷககாண்டகாள். சசில 
நசிமேசிடங்களுக்கு பபின்பு அப்படிமய தவரயபில் சரிந்து அமேரந்தகாள்.

சுற்றும முற்றும பகாரத்தகாள். ஷசத்து ஷதகாவலயலகாம என்று தவீரமேகானமேகாயபிற்று, ஆனகால் இந்த
அசசிங்கம பபிடித்த இடம மவைண்டகாம. ஷசத்துப் மபகாய் அழுகசி நகாறசிப் மபகானகால்தகான் பபிறருக்கு
ஷதரியவைரும. மவைலு மதகாட்டத்துக்குப் மபகாய் அந்த கசிழவைனுடன் 
மபசசிவைபிட்டு சகாகலகாம என்று முடிஷவைடுத்தவைள், குமபகாவவை புவடவவை முந்தகானனயபில் 
மேவறத்துக் ஷககாண்டு மதகாட்டத்வதப் பகாரத்து நடந்தகாள்.

மவைலு பண்வணையகாரின் மதகாட்டத்தசிற்கு யகாரும வைர அஞ்சுவைகாரகள். ககாவைல்ககார கசிழவைன் 
ஆயகாவைபின் பவழய கசிரகாக்கசி, வையசகானதும எப்ஷபகாழுதகாவைது வைவீட்டுக்கு வைந்து சுமமேகா 
மபசசிவைபிட்டுப் மபகாகும. அவைளுக்கு ஷபகாழுதுப் மபகாகவைபில்வல என்றகால் 
மதகாட்டத்துக்குப் மபகாய் வைருவைகாள். நசிலகா ஷவைளனச்சத்தசில், குளுகுளுஷவைன சுகமேகாய் இருக்கும.
கசிழவைனும ஏதகாவைது பவழய கவத, சகாமேசி கவத ஷசகால்லும. 
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மதகாட்டத்து வைகாசல் பக்கத்தசில் இருந்த குடிவசயபில் யகாவரயும ககாமணைகாம. மேணைபி அவைளனன் 
ககாலடி ஓவசவயக் மகட்டதும தவலவய தூக்கசிப் பகாரத்துவைபிட்டு, மேமீண்டும கண்வணை மூடிக் 
ஷககாண்டது.  மமேகாட்டகார ரூமேசில் மபகாய் பகாரக்கலகாம என்று நடக்கும 
ஷபகாழுது மபச்சு சத்தம  மகட்டது. பண்வணையகாரகா? பகாரத்தகால் ஷதகாவலச்சசி புடுவைகாமர? 
பயந்துப் மபகாய் அங்கு  அடரந்து பரவைபியபிருந்த ஆலமேரத்தசில் வைபிழுதுகளனல் தன்வன 
மேவறத்துக் ஷககாண்டு ஷமேதுவைகாய் எட்டிப் பகாரத்தகால் கயபிற்றுக் கட்டிலசில் கசிழவைனனன் 
மேகன் சகாமேசியும அவைன் புதுசகாய் கல்யகாணைம கட்டிய சுகந்தசியும!

கசிழவைனனடம சகாமேசி கவதக் மகட்டு சகாகுமஷபகாழுதகாவைது புண்ணைபியம மதடிக்ஷககாள்ளலகாம 
என்று நசிவனப்பபில் மேண் வைபிழுந்தமத என்று அவைள் கண்கள் கலங்கசின. தசிருமபபிப் மபகாகவும 
மேனமும, உடலும ஒத்துவழக்கவைபில்வல. யகாரகாவைது பகாரத்தகாலும 
பபிரச்சவனயகாகசிவைபிடும என்ற
பயத்தசில் கடவுவள மேனதசில் நசிவனத்தவைகாறு, ஊறுககாயகாவய நகாக்கசில் தடவைபிக் ஷககாண்டு 
குமபகாவைபில் இருந்தவத மேடக் மேடக் என்றுக் குடித்தகாள். குடல் ஏற்றுக் ஷககாள்ள மேறுத்து 
ஷவைளனமய தள்ளப்பகாரத்தது. ஆனகால் எலுமேசிச்வச ஊறுககாய் பலத்தசில் அவத 
உள்மள தள்ளனனகாள். புளனப்பும, கசப்பும, துவைரப்புமேகாய் இருந்தது. 

ஆலமேர வைபிழுதுகள் நன்கு அடரத்தசியகாய், அருமக அருமக வைளரந்து நசிலகா ஷவைளனச்சம 
உள்மள புக முடியகாமேல் இருண்டு இருந்தது.அடி மேரத்தசின் ஷபகாந்தசில் நன்றகாக மேவறத்துக் 
ஷககாண்டு, ஷசளகரியமேகாய் சகாய்ந்து உட்ககாரந்துக் ஷககாண்டகாள். 

"யகாரகாவைது வைந்துடரப்மபகாறகாங்க மேகாமேகா" என்று சுகந்தசி சசிணுங்க, " ஷகழவைன் 
பண்வணையகாமரகாடு பகாண்டிமசரி மபகாயபிருக்கு. யகார வைந்தகாலும மேணைபி ஷககாரல் ஷககாடுக்கும. 
எத்தசினன நகாள் ஆவச ஷதரியுமேகா? இந்தமேகாதசிரி நசிலகா ஷவைளனச்சத்துல, கயபித்து கட்டிலுல... " 
என்றுச் ஷசகால்லசிவைபிட்டு "நசிலகா ககாயுது, மநரம நல்ல மநரம" என்று பகாட ஆரமபபித்தகான். 
மேவனவைபிவயக் ஷககாஞ்சும கணைவைனனன் ஷசய்வககள் அவைளுக்கு புதசியதகாதலகால்
தன்வனயறசியகாமேல் பகாரக்க ஆரமபபித்தகாள். எப்ஷபகாழுமதகா பகாரத்த பயகாஸமககாப் படங்களனன் 
ஷசயற்வகதனமும, அவைள் இதுநகாள் வைவரக் கண்ட இயந்தசிர தனமேகான ஆண், ஷபண் 
உறவைபில்லகாமேல், கணைவைன் மேவனவைபிவயக் ஷககாஞ்சும அழகு அவைளுக்கு 
புதுவமேயகாய் இருந்தது.

அரளன வைபிவத தன் சுயரூபத்வதக் ககாட்ட ஆரமபபித்தது. அவைளுக்கு வையபிற்வறப் புரட்டியது. 
வைகாந்தசி வைரும மபகால இருந்தது, ஆனகால் வைரவைபில்வல.

"எனக்கு ஷவைக்கமேகாய் இருக்கு மேகாமேகா" என்று சுகந்தசி ஷகஞ்ச, " கட்டின புருஷன்கசிட்ட 
இன்னகாடி ஷவைக்கம" என்று அவைவள முத்தமேசிட ஷதகாடங்கசினகான். ககால் வைபிரலசில் இருந்து 
அவைன் முத்தமேசிடுவைவதப் பகாரக்க ஆச்சரியமேகாய் இருந்தது அவைளுக்கு. சுகந்தசியும 
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அவர கண் மூடி அப்படிமய லயபிக்க, அவைன் வைபிரல்கள் சுகந்தசியபின் உடஷலங்கும 
வைபிவளயகாட ஆரமபபித்தது.  பகாரக்க பகாரக்க அவைளுக்கு இப்படிக்கூட உண்டகா என்று 
ஆச்சரியமேகாய் இருந்தது.

வையபிறு பயங்கரமேகாய் வைலசிக்க ஆரமபபித்தது. மூக்கசில் இருந்து நவீரும, வைகாயபில் இருந்து 
நுவரயும வைழசிய ஆரமபபித்தது. பல்வலக் கடித்துக் ஷககாண்டு புதரில்  சகாய்ந்துக் ஷககாண்டகாள்.
மலசகாய் மேயக்கம வைந்தது.

அவைள் கண் முன்னகால் ககாயும நசிலகா ஷவைளனச்சத்தசில்  உவடகள் மூடியும, மூடகாத அழகசிய  
இளவமேயகான உடல்கள், ககாணும ககாட்சசிகள், முயக்கத்தசில் இவணைந்த அவைரகளனன் இன்ப 
முணைங்கல்கள், அந்த இயற்வகயபின் அற்புதமேகான கூடலசின் கசிளுகசிளு இன்பம 
இங்கு இவைள் உடல் எல்லகாம பரவைபியது.

அப்ஷபகாழுது முழுவைதும பகாரக்க முடியகாமேல் அவைள் கண்கள் மூடின. ஆணும ஷபண்ணும 
கூடுவைது இவ்வைளவு அழககா என்ற நசிவனப்பபில் முழுவமேயகாய் மேயக்கம அவைவள 
தழுவுமஷபகாழுது, உதட்டில் இன்ப புன்னவக அப்படிமய உவறந்துப் மபகானது. 

ramachandranusha@rediffmail.com
யூன் 2005 இதழ் 66
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17. தக�ளதள! - ச�யவித�சன -

ஆட்மடகா வைந்து நசிற்கும சத்தம மகட்டதும,.அந்த வைவீட்டினுள் இருந்தவைரகள் உற்சகாகத்துடன் 
வைகாசலுக்கு வைபிவரந்தனர. சந்மதகமேசில்வல, ஆட்மடகாவைபில் இருந்து  இறங்கசியது சகாக¡த் 
சகாரிமயதகான். நவீண்ட நகாட்கள்  'ஆடிட்' டூவர முடித்துக்ஷககாண்டு ஷசன்வன 
தசிருமபபி இருக்கசிறகான்.ஒமர ஷநகாடியபில் ஆட்மடகாவைபிலசிருந்த  ஹகாண்ட்மபக்குகவளயும 
சூட்மகஸகவளயும தூக்கமுடியகாமேல் தூக்கசிச்ஷசன்றுஷசன்று வைவீட்டு ஹகாலசில் மசரத்தகாரகள் 
அவைன் குடுமபத்தசினர. ஒவ்ஷவைகாரு முவற அவைன் ஷசன்வன தசிருமபபி 
வைருமமபகாதும வைவீமட தசிமேசிமலகாகப்படும. மபகார முவனயபில் ஷவைற்றசிகண்டு ஊர தசிருமபும ஒரு
மபகார வைவீரனுக்குக் கசிவடப்பவதப்மபகால் பபிரமேகாதமேகான வைரமவைற்பும உபசகாரமுமேகாக 
அமேரக்களப்படும. அமத சமேயம எல்லகாருவடய  மேனமும ஆவைலகால் பரபரக்கும.. 
கஸடமஸ அதசிககாரிகவளப் மபகால --லக்மகஜ்களுக்குள் என்ஷனன்ன ஷபகாருள்கள் 
ஒளனந்துஷககாண்டிருக்கசின்றன என்று அறசிந்து ஷககாள்ளத் துடிப்பகாரகள்.

அன்றும வைழக்கம மபகால் இமத தகான் நடந்தது.

'சகாரி' என்று ஷநருங்கசிய வைட்டகாரத்தசில் அவழக்கப்பட்ட ரங்ககாச்சகாரி ஒரு பபிரபல 
நசிறுவைனத்தசின் ஆடிட் டிபகாரட்ஷமேண்டில் ஆபபீஸர பதவைபி வைகசித்து வைந்தகான். அந்த 
நசிறுவைனத்தசிற்கு இந்தசியகா முழுவைதும பல கசிவள அலுவைலகங்கள் இருந்தன.அதனகால் 
மேகாதத்தசில் 
குவறந்தது இருபது நகாட்களகாவைது அவைன் ஷவைளனயூரகளனல் டூரில் இருப்பது 
சரவைசகாதகாரணைமேகாகசிவைபிட்டது.

ஆரமப ககாலத்தசில் சகாரியகால் இந்த மேகாற்றத்தசிற்கு ஈடு ஷககாடுக்க முடியகாமேல் தசிணைறசியது 
உண்வமேதகான்.    . அடிக்கடி  ஷதகாடரந்து பயணைம ஷசய்வைதும, குடுமபத்வதப் பபிரிந்து நவீண்ட
நகாட்கள் ஷவைளனயபில் இருப்பதும, ஷவைவ்மவைறு ஊரகளனல் கண்டகண்ட 
இடங்களனல் சகாப்பபிடுவைதும அவைனுக்குப் பழக்கமேசில்லகாத, முற்றசிலும பபிடிக்ககாத 
அனுபவைங்கள். "ஷதரியகாத்தனமேகாக இங்மக வைந்து மேகாட்டிக்ஷககாண்டு வைபிட்மடகாமமே, மேன 
அவமேதசிவயயும சந்மதகாஷத்வதயும பறசி ஷககாடுத்துத் தவைபிக்கசிமறகாமமே" என்று கவைவலப்பட்ட 
நகாட்கள் கூட உண்டு, ஆனகால் அஷதல்லகாம பவழய கவத.

இப்மபகாது?ஷசகால்லமவை மதவவையபில்வல. நசிவலவமேமய தவல ககீழகாக மேகாறசிவைபிட்டது.   சகாரி 
ருசசி கண்ட பூவனயகாக  மேகாறசி¢வைபிட்டகான் எந்தக் ககாரணைத்த்ற்கும அவைன் அந்த 
டிபகாரட்ஷமேண்வட வைபிட்டு நகரத் தயகாரில்வல. வைபிடகாப்பபிடியகாக.இமத டிபகாரட்ஷமேண்டில் 
ஷதகாடர அவைன் தவீவைபிரமேகாக முயன்றதற்கு வைபிமசஷ ககாரணைங்கள் உண்டு.. .எப்மபகாதுமமே இந்த 
ஒரு டிபகாரட்ஷமேண்டுக்கு  மேட்டும தனன ஷகளரவைமும அந்தஸதும   உண்டு என்பது 
மேட்டுமேல்ல. இங்கு பணைபி புரிவைதசில்   எக்கச்சக்க சலுவககளும , அளவைபிட்டுச் 
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ஷசகால்ல முடியகாத உபரி லகாபஙகளும இருந்தன என்பதுதகான் மேற்ஷறகாரு ரகசசியக் ககாரணைம.

ஆடிட்குழு  என்றகாமல கசிவள அதசிககாரிகளுக்குச் சசிமமே ஷசகாப்பனமதகான்.  அவைரகவளக் 
கண்டகாமல உயபிவர எடுக்க வைரும யமே கசிங்கரரகவளக் கண்டுவைபிட்டது மபகால் ஒரு பயம, 
நடுக்கம.  நசிரவைகாகக்குளறுபடிகவளயும நசிதசிவைபிஷயங்களனல் குவறபகாடுகவளயும 
தவைறுகவளயும துருவைபித் துருவைபிக் கண்டு ஷககாள்ளக்கூடிய கழுகுக்கண்கள் பவடத்த 
எமேககாதகரகளகாயபிற்மற! தப்பபித் தவைறசி அவைரகளனடம எசகு பபிசககாக மேகாட்டிக் ஷககாண்டு 
வைபிட்டகால் மபகாதும. ஷநகாந்து நூலகாகசி வைபிட மவைண்டியதுதகான். மமேலதசிககாரிகளனடமேசிருந்து 
ஷசமவமேயகான மடகாஸ கசிவடப்பது ஒரு புறம. மேற்ஷறகாறு புறம ககான்பபிஷடன்ஷசியல் 
ரிமபகாரட்டில் தகாறுமேகாறகாக ரிமேகாரக்குகள் ஏறசிவைபிடும.,  இதன் வைபிவளவைகாக இன்கசிரிஷமேண்ட் 
கட், பபிரமமேகாஷன் தவடப்படல், தண்ணைபி£யபில்லகாக்ககாட்டுக்கு மேகாற்றல் -- இப்படிப்பட்ட 
ஏமதனுஷமேகாறு வைபிபரீத தண்டவனவய ந்¢ச்சயமேகாக எதசிர ஷககாள்ள மநரிடும.

இந்த இடத்தசில் மேற்மறகாரு வைபிஷயத்வதயும ஷசகால்லசித்தகான் ஆக மவைண்டும.

கசிவள அலுவைலக நசிரவைகாகசிகவளயும அலுவைலரகவளயும பரிதகாபத்தசிற்குரிய அப்பகாவைபிகளகாக 
நசிவனத்து வைபிட மவைண்டகாம.  அங்கசிருந்த சசிலர ஆடிட்டரகளுக்குச் சற்றும 
சவளத்தவைரகளனல்வல. ஆடிட்டுக்ககாக வைந்தசிருப்பவைரகளனன் 'வைவீக்' பகாயபின்ட்கவளத் 
துல்லசியமேகாக  துப்பறசிந்து  அறசிவைதசில் அசககாய சூரரகள்.. அந்த பலவைவீனங்கவள வவைத்மத 
அவைரகவளத் தங்கள் பக்கம ஈரக்க எடுக்கும முயற்சசிகளனல்  அவைரகள் சகாணைக்கசியத்தனம 
பபிரமேகாதமேகாக ஷவைளனப்படும..இந்த ஆடிட் அசுரரகளனடமேசிருந்து ககாயப்படகாமேல் 
தப்புவைதற்ககாக மூவளவயக் குவடந்து சசில வைபியூகங்கவளயும உபகாயங்கவளயும 
தந்தசிரங்கவளயும-- இமத நசிவலயபிலசிருக்கும மேற்றவைரகளும பயனவடயும வைவகயபில்--
கண்டுபபிடித்துள்ளது  சரித்தசிர முக்கசியத்துவைம ஷபற்ற ஒரு நசிகழ்ச்சசி. வைபி.ஐ.பபி 
வைபிருந்தகாளனகவளப் மபகால முகம மககாணைகாமேல் அவைரகவளத் தகுந்த முவறயபில் கவைனனத்து, 
உபசரித்து தசிருப்தசி ஷசய்து சரிக்கட்டுவைதன் மூலம சசிக்கல்கவளயும ஆபத்துககவளயும 
ஓரளவைகாவைது தவைபிரக்கலகாம என்பது பகாரமபரியமேகாக அவைரகள் கற்றுக் ஷககாண்ட 
பகாலபகாடம.

இவதமய தங்களுக்குச் சகாதகமேகாக்கசிக் ஷககாண்டுஆதகாயம ஷபற்றுப் பபிவழக்கும சசில அதசிசய 
ஷஜன்மேங்கள் ஆடிட்டில்  இருக்கத்தகான் ஷசய்கசிறகாரகள். நம கவதயபின் நகாயகன் ரங்ககாச்சகாரி
இந்த வைபித்வதயபில் கவரகண்டவைன்.

எல்லகாரும சகாப்பபிட்டு முடித்ததும, ஊரிலசிருந்து வைந்த லக்மகஜ்கள்  பபிரிக்கப்பட்டன.  ஆவைல்
மமேலசிட சகாரியபின்  மேவனவைபியும, குழந்வதகளும அவைவனச் சூழ்ந்துஷககாண்டனர.-- ஷதரு 
ஷசப்பபிடுவைபித்வதக்ககாரவனச் சுற்றசி எதசிரபகாரப்புடன் ஒரு குமபல் 
சூழ்ந்தசிருக்குமமே அமத மபகால.
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சகாரி முதலசில் ஷபட்டியபிலசிருந்து ஒரு கண்வணைக்கவைரும பட்டுப்புடவவைவய எடுத்து 
மேவனவைபி வமேதசிலசியபிடம நவீட்டினகான்.

"ஷரகாமபக் ககாஸட்லசியகான புடவவை, தரமேகாவைரம பட்டகாம, உன் கலருக்கு எடுப்பகாஇருக்கும" -- 
அவைன் பகாரவவையபில் நவீண்ட நகாள் பபிரிவைபின் மவைட்வக அப்பட்டமேகாகத் ஷதரிந்தது.

"இவ்வைளவு வைபிவல ஷககாடுத்து எனக்ஷகதுக்கு இந்தப் புவடவவை? ககாஸட்லசின்னகா வைபிவல 
எவ்வைளவு?"

"யகாருக்குத்ஷதரியும? அந்த பபிரகாஞ்ச் மேகாமனஜர அவைனுக்குத் ஷதரிஞ்ச கவடயபிமல 
வைங்கசிக்குடுத்தகான்.  பணைத்வத குடுத்மத தவீருமவைன்மனன். கவடசசி வைவரயபில் வைகாங்கசிக்கமவை 
மேகாட்மடன்னுட்டகான்.  வைற்புறுத்தகாஷமே வைபிட்டுட்மடன்"'

அடுத்த படியகாக ஒரு முத்து மேகாவல, நசிவறய கண்ணைகாடி வைவளயல்கள்.

"ககாயத்ரி, இது உனக்கு. வஹதரகாபகாத்தசிமல ஷசயற்வக முத்தும, கண்ணைகாடி வைவளயல்களும
வைபிமசஷமனு என்கூட வைந்த ஆபபீசர  வைகாங்கசி என் தவலயபிமல கட்டிட்டகான்"

"£நவீ£ங்க அவைருக்குப் பணைம குடுத்தவீ£ங்களகா?' ஆச்சரியத்துடன் மகட்டகாள் ககாயத்ரி, அவைன் 
மேகள். 

"சரிதகான், நகான் என்ன இளனச்சவையனகா பணைம தர. மேரியகாவதக்ககாக குடுக்கறகாப்மல பகாவ்லகா 
ககாட்டிட்டு அவைன் மவைண்டகாமனவுடமன மபசகாஷமே இருந்தசிட்மடன்"

அடுத்ததகாக ஷபட்டியபிலசிருந்து ஷவைளனயபில் வைந்தது ஒரு ஷபரிய ஷபகாட்டலம;

" ஷதன் ஆற்ககாடு ஜசில்லகாவைபிமல மவைரக்கடவல பபிரசசித்தம. இதுமல எட்டுகசிமலகா இருக்கு. 
இதுவும ஓசசிதகான்"

இமத மபகாலத்தகான் ஒவ்ஷவைகாரு ஐட்டமேகாக ஷபட்டிகளனலசிருந்து ஷவைளனமய வைந்தது.--
 ஸவைவீட் பகாக்ஷகட்கள்,  , அழகசிய மவைவலப்பகாடு ஷககாண்ட பகாய்கள், ஷபட்ஷவீட்கள், 
ஜமுக்ககாளங்கள்,.கவலவைண்ணைப் ஷபகாருள்கள்,ஷபகாமவமேகள்--மேதுவர மேல்லசிவக, 
தசிருஷநல்மவைலசி ஹல்வைகா, பண்ருட்டி பலகாப்பழம, வைபிஜயவைகாடகாவைபிலசிருந்து கூவடபங்கனபள்ளன
மேகாமபழம -- இப்படி வைபிதம வைபிதமேகாக.
"ஏமப்பகா,எனக்கு ஏதும கசிவடயகாதகா? என்வனதகான் எப்பவும  நவீங்க  மேறந்தசிடுவைவீங்க"-- 
என்றகான்  அவைர மேகன் கண்ணைன், ஷபகாய்க் மககாபத்மதகாடு.
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"ஏண்டகா, உன்வன மேறப்மபனகா? உன் வைபிஷயங்கள்தகான் எனக்குக் ஷககாஞ்சமும சசிரமேம 
வவைக்கவல. கவட கண்ணைபின்னு அவலயகாமமே  எல்லகாம ஆபபீஸமலமய கசிவடச்சுட்டது.  
அந்தப் வபயபிமல இருக்கசிறது எல்லகாம உனக்குத்தகான், ஜகாக்கசிரவதயகா யூஸ 
பண்ணு. இனனமமே சுமமேகா என்வன நச்சரிக்கக்கூடகாது"

ககாமலஜசில் படிக்கும கண்ணைன், சந்மதகாஷத்துடன் அந்தப்வபவயத்   தசிறந்து ககீமழ 
கவைபிழ்த்தகான். அதசிலசிருந்து ஒரு ஸமடஷனரிக் கவடமய ஷவைளனயபில் குதசித்தது--பல ரகப் 
ஷபன்சசில்கள், வைபிதவைபிதமேகான  பகால்பகாயபின்ட் மபனகாக்கள், வபல்கள்,கமப்யூட்டர 
மபப்பர,ரப்பர மபண்ட், ஷஜமக்ள்¢ப், குண்டூசசி, ஸமடப்பபிளர,  ஷமேமமேகா மபட்கள் --இவவை 
நகாலகாப்புறமும சசிதறசின.

அன்று இரவு வமேதசிலசி கணைவைனனடம மகட்டகாள்

"ஏங்க, நவீங்களும ஏஷழட்டு வைருஷமேகா இந்த ஆடிட் டிபகாரட்ஷமேன்டிமல குப்வப 
ஷககாட்டிகசிட்டிருக்கசிறவீங்க. மேகாசத்தசிமல இருபது நகாளகாவைது ஷவைளனயூரமல தங்கசிடறவீங்க..மவைவல
முடிஞ்சு ஆய்ஞ்சு ஒய்ஞ்சு தசிருமபபி வைரீங்க,. வைவீட்டு வைபிஷயங்கவள சரிவைரக் கவைனனக்க 
முடியறதசில்வல. இப்படி ஓயகாஷமே உவழச்சகா உங்க உடமபு என்னத்துக்கு ஆகும? மபசகாஷமே,
'இனனஷமே ஆடிட்மட மவைண்டகாம. உள்ளூர ஆபபீஸஷலமய ஒரக் பண்மறன்'னு எழுதசிக் 
குடுத்தசிடுங்கமளன்" என்றகாள்  அக்கவறமயகாடும .பரிமவைகாடும.

 அவைள் எமதகா ஷசகால்லக்கூடகாதவதச் ஷசகால்லசிவைபிட்டது மபகால் சகாரி ஆத்தசிரமேவடந்தகான்.

" என்னடி உளரமற நவீ ?. இந்த டிபகாரஷமேன்ட்மல இருக்கற வைவரதகான்  நமேக்கு 
ரகாஜமபகாகமேகான வைகாழ்க்வக. முதல்மல அவத நல்லகாப் புரிஞ்சசிக்மககா.எப்படியகாவைது இந்த 
டிபரட்ஷமேண்டிமல  நுவழஞ்சசிடனுமனு எத்தவன மபரு தவலககீழகா நசிக்கறகாங்க ஷதரியுமேகா 
உனக்கு? ஷககாஞ்சம நசிதகானமேகாமயகாசசிச்சுப் பகாரு. இந்த எட்டு வைருஷத்தசிமல இந்தசியகாவைபிமல 
இருக்கசிற  சுற்றுலகா ஸதலங்கள், பபிரசசித்தசியகான மககாவைபில்கள், மககாவடவைகாசஸதலங்கள் 
எல்லகாத்வதயும வகப்பணைம  ஷசலவைபில்லகாஷமே பகாரத்துட்மடன். அமனகமேகா 
மபகான எல்லகா இடங்களனமலயும மபகாட்டி மபகாட்டுக்ஷககாண்டு எங்களுக்கு ஆபபீஸ ஸடகா·ப் 
வைவீடுகளனமலமய தடபுடலகா வைபிருந்துச் சகாப்பகாடு கசிவடச்சுடுது. ஊர சுத்தசிப்பகாரக்க மேகாமனஜர 
ககாருடன் வைந்தசிடுவைகார.  .ஆடிட் ஆபபீஸர கண்ணைவசச்சகாப் மபகாதும. 
எதுவைகாயபிருந்தகாலும தவைறகாமமே கசிவடச்சுடும. .. முக்ககால் வைகாசசி¢ இடங்களனமல ஓசசிக்ககாரிஷல
சுத்தசினகாக்கூட  முதல் வைகுப்பு ரயபில் கட்டணைம 'க்ஷளயபிம' பண்ணைபி வைகாங்கசிடமறகாம. 
சுருக்கமேகாச் ஷசகான்னகா, இங்மகயபிருந்து கசிளமபபினதுக்கப்புறம, வைவீடு தசிருமப 
ரயபிமலரற வைவரயபிஷலநகான் என் பரவஸத் தசிறந்தமத இல்வல. கணைக்குப் பகாரத்ததசிமல 
ஒவ்ஷவைகாரு டிரிப்புக்கும அட்லீஸட் நகாலகாயபிரம ரூபகாயகாவைது எக்ஸடிரகாவைகாக் கசிவடக்குதுனு 
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ஷதரியுது. இவத எந்த மேவடயனகாவைது வைபிடுவைகானகா?" 

"ஏங்க இஷதல்லகாம தப்புன்னு உங்க மேனசுமல  ஷககாஞ்சம கூட உறுத்தகாதகா?"--நவீண்ட 
நகாட்களய் மேனவத ஷநருடிக்ஷககாண்டிருந்த ஷககாண்டிருந்த  சந்மதகத்வத ப்ளனச்ஷசன்று ஒரு 
மகள்வைபிக்கவணையகாய் வைவீசசினகாள் வமேதசிலசி.

"மபகாடி வபத்தசியம, இதசிமல நவீ பயந்து சகாகறப்பபிமல ஷபரிய தப்பு ஒண்ணும இருக்கறதகா 
எனக்குத் மதகாணைவல.. ஷதய்வைம கூவரவயப் பபிச்சசிகசிட்டுத் தரகாஷமே, எனக்கு ஆடிட் மவைவல 
மூலமேகாத் தருதுன்னு வைச்சுக்மககாமயன். சந்தரப்பம வைகாய்க்கறப்மபகா அவத 
நல்லகாப் பயன்படுத்தசிக்கசிறது தகான் புத்தசிசகாலசித்தனம. ஷதரியகாமேமலயகா ஷசகான்னகாங்க அந்த 
ககாலத்துப் ஷபரியவைங்க-- "ககாற்றுள்ள மபகாமத தூற்றசிக்ஷககாள்ன்னு". இங்கசிலீஷ்ககாரன் இன்னும
பபிரமேகாதமேகாச் ஷசகால்லசியபிருக்ககாககான்-"ஆப்பரசூனனடி நகாக்ஸ அட் யுவைர 
மடகார ஒன்லசி ஒன்ஸ"னு"

..எந்த வைபிஷயத்தசிலும இப்படி அடவைடியகாகவும எதசிரமேவறயகாகவும மபசும கணைவைனனன் 
வைபிதண்ட வைகாதத்வத வமேதசிலசியபின் மேனம ஏற்க மேறுத்தது

ஒரு வைருஷம உருண்மடகாடியது. 

சகாரி அலுவைலக வைபிடுமுவற பயணைச் சலுவகவய உபமயகாகசித்து வைடக்மக உள்ள பபிரசசித்தசி 
ஷபற்ற சுற்றுலகா ஸதலங்கள்,புண்ய மஷத்தசிரங்கள், மேவலவைகாசஸதலஙகள் இவைற்றசிற்குக் 
குடுமபத்மதகாடு ஷசல்லத் தசிட்டமேசிட்டிருந்தகான். மமேற்படி இடங்களனல் உள்ள 
கசிவள அலுவைலக அதசிககாரிகள் அவைன் குடுமபத்மதகாடு தங்குவைதற்கும, சகாப்பகாட்டிற்கும 
தகுந்த ஏற்பகாடுகவளச்ஷசய்து தருவைதகாகவும, அருகசில் உள்ள இடங்கவளச் சுற்றசிப்பகாரக்கத்  
தங்கள் ககாரகவளயும, டிவரவைவரயும அனுப்பபி உதவுவைதகாகவும வைகாக்குறுதசி 
ஷககாடுத்தசிருந்தகாரகள். அதுமவை அவைன் ஷதமபுடன் இந்தத்தசிடீர பயணைத்வத மமேற்ஷககாள்ள 
ஊக்கத்வத அளனத்தது.

ஆபபீஸமலகானனல் அவைன் கட்டிய வைவீடு வைலசரவைகாக்கத்தசில் இருந்தது. சுற்றுப்பயணைம முடிந்து 
ஷசன்வன தசிருமப குவறந்தது ஒரு மேகாதமேகாக  ஆகும என்பதகால், சகாவைபிவய அடுத்த 
ஷதருவைபில் வைசசித்தஅவைர நண்பன் ரமேணைபியபிடம ஷககாடுத்து அவ்வைப்மபகாது மபகாய் 
வைவீட்வடக் கவைனனத்துக்ஷககாள்ளுமேகாறு ஷசகால்லசிவைபிட்டுப் புறப்பட்டகான்.

ஷடல்லசிக்குச்ஷசன்று இரண்டு நகாட்கள் குடுமபத்தசிற்கு ஊர சுற்றசிக்ககாண்பபித்தகான்.மூன்றகாவைது 
இரவு அவலச்சலகால் கவளத்துப்மபகாய்,  சகீக்கசிரமமே படுக்கச்ஷசன்றுவைபிட்டகாரகள்.

 ஆழ்ந்து நசித்தசிவரயபில் இருந்தமபகாது, ஷசல்மபகான் அலரறசியது.
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 எதசிர முவனயபில் மேசிகுந்த பதட்டத்துடன் மபசசியது ரமேணைபிதகான். 

"மநத்து ரகாத்தசிரி ஒரு அசந்தரப்பத்தசினகாமல நகான் உங்க வைவீட்மல  படுத்துக்க முடியவல.  
ககாத்தகாமல மபகாய் பகாரத்தப்மபகா தசிருடங்க புகுந்து, வைவீட்மல இருந்தவதஷயல்லகாம ஷககாள்வள 
அடிச்சசிகசிட்டுப் மபகாயபிருக்ககானுங்க. மபகாலீஸமல ரிமபகாரட் 
பண்ணைபியபிருக்மககாம. நவீ உடமன கசிளமபபி வைகா."

சகாரியபின் தவலயபில் மபரிடியகாக வைபிழுந்தது இந்தச் ஷசய்தசி. அவைன் அவடந்த அதசிரச்சசி 
வைகாரத்வதகளனல் அடங்ககாது. பபித்துப் பபிடித்தவைன் மபகால் ஷசய்வைதறசியகாது தசிவகத்தகான். 
முடிவைபில் மவைறு வைழசியபின்றசி ஆழ்ந்த வைருத்தமதகாடும பதட்டத்மதகாடும குடுமபத்வத 
அவழத்துக்ஷககாண்டு ஷசன்வன தசிருமபபினகான்.

வைவீட்டில் அவைன் கண்ட ககாட்சசி அவைன் ரத்தத்வத உவறய வவைத்தது.
 
.வைவீமட தவல  ககீழகாகப் புரட்டிப் மபகாடப்பட்டிருந்தது. கதவுகள் தகாறுமேகாறகாக 
உவடக்கப்பட்டிருந்தன. துணைபிகளும தட்டுமுட்டு சகாமேகான்களும வைவீஷடங்கும சசிதறசிக்கசிடந்தன.
பபீமரகாக்கள்,அலமேகாரிகள் எல்லகாம பரக்கத் தசிறந்து ககாலசியகாகக் ககாட்சசியளனத்தன.. அவைற்றசில் 
இருந்த பணைம, நவககள், பட்டுச் மசவலகள், ஷவைள்ளனச்சகாமேகான்கள் எல்லகாம 
களவைகாடப்பட்டிருந்தன.வைவீட்டின் ஹகாலசில் இருந்த டூஇன் ஒன், கமப்யூட்டர, கலர டி,வைபி 
இவவை எல்லகாம கூடக் ககாணைப்படவைபில்வல.. வைபிவல மேதசிப்புடிவடய ஷபகாருள் ஒன்று கூட 
தசிருடரகள் பகாரவவையபிமல இருந்து தப்பவைபில்வல.
அவதவைபிட மவைடிக்வகயகான வைபிஷயம என்னஷவைன்றகால், வைந்தசிருந்த தசிருட்டுக் குமபல் 
ப்ரிட்வஜத் தசிறந்து அதசிலசிருந்த ஷரகாட்டி, ஷவைண்வணை, பபிஸகட்,கூல்டிரிங்குகள் இவவைகவளக்
கூட வைபிட மேனமேசின்றசி ஆற அமேர  ரசசித்து, ருசசித்து, சகாப்பபிட்டு ககாலசி 
ஷசய்தசிருக்கசிறகாரகள்!..

.தசிருட்டுப்மபகான ஷபகாருள்களனன் ஷமேகாத்த மேதசிப்பு பல லட்சங்கவள எட்டியது. தன் 
இழப்புகவள நசிவனத்து சகாரி துடித்துப்மபகானகான். அவைனுக்குத் தவல சுற்றசியது..நசிவனக்க 
நசிவனக்க ஷநஞ்சு மவைகமேகாகப் படபடத்தது. வைகாழ்க்வகயபின் மேமீமத வைபிவைரிக்கமுடியகாத 
ஷவைறுப்புத் மதகான்றசியது

அப்மபகாது மபகாலீஸ இன்ஸஷபக்டர ரகாஜ் வைந்தகார, அவைனனடம சசில வைபிசகாரவணைகள் 
ஷசய்வைதற்கு.

அவைவர கண்டதுமமே சகாரி உணைரச்ச ¢வைசப்பட்டுப் மபகானகான்..அடக்கசி வவைத்தசிருந்த ஆத்தசிரம, 
மககாபம எல்லகாவைற்வறயும வைகாரத்வதகளகாகக் ஷககாட்டினகான் படபடப்மபகாடு.
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" பகாரத்தவீங்களகா சகார, இந்த அக்கசிரமேத்வத? ஷநஞ்மச ஷவைடிச்சசிடும மபகால இருக்கு. ககாலம 
இப்படியகா ஷகட்டு குட்டிச்சுவைரகாப் மபகாகணும?  நசியகாயத்தசிற்கும மநரவமேக்கும இங்மக 
சுத்தமேகா இடமமே இல்லகாமேப் மபகாயபிடுச்மசன்னு ஷரகாமப வைருத்தமேகாயபிருக்கு..தனன 
மேனுஷமனகாட ஷசகாத்துக்களுக்குக் ஷககாஞ்சமும பகாதுக்ககாப்மப இல்வல. பயந்து பயந்து வைகாழ
மவைண்டிய பரிதகாப நசிவல ஜனங்களுக்கு. பபிறத்தசியகான் உவழச்சு சமபகாதசிச்சு மசரத்தவத 
எல்லகாம இப்படி உடமவப அலட்டிக்ககாமே சுலபமேகாத் தசிருடிக்கசிட்டுப் 
மபகாறகாங்கமள, என்ன அல்ப புத்தசி சகார இது?.  உருப்படுவைகானுங்களகா இவைங்க?  நகாஷமே 
பண்றது சரியபில்மலன்னு இவைங்களுக்குக்  ஷககாஞ்சமகூட உவறக்ககாதகா? நகாமமே கஷ்டப்பட்டு
உவழச்சுச் சமபகாதசிச்ச பணைத்தசிமல வைகாங்கற ஷபகாருள்கவளத் தவைபிர, மேற்ற 
எவதயும எடுத்துக்க நசிவனக்கசிறது மேககா பகாவைச்ஷசயல்னு இவைங்க மேண்வடயபிமல ஏறகாதகா? 
தசிருட்டுக்ஷககாடுத்தவைங்க படற கஷ்டத்வதயும அவைஸவதவயயும இவைங்க ஒரு நசிமேசிஷம 
கூட நசிவனச்சுப் பகாரக்க மேகாட்டகாங்களகா?மசகா¡மமபறசித்தனகாமேகாப் 
பபிறத்தசியகாருவடய ஷபகாருள்கவளக் களவைகாடி உல்லகாச வைகாழ்க்வக நடத்தற இந்த 
அமயகாக்யனுங்களுக்ஷகல்லகாம சட்டம தரற தண்டவன ஷககாஞ்சம கூடப் மபகாதகாது,ஸகார. 
ஏன்னகா ஷஜயபிலுக்குப்மபகாயபிட்டு வைந்தகாக் கூட தசிருந்தறதசில்லமய இவைங்க? ஷககாஞ்சமும 
பயமேசில்லகாமே அமத ஷதகாழசிவலத்தகாமன  தசிருமபவும ஷசய்யறகானுங்க. இதுக்கு நல்ல ஒரு  
தண்டவன என்ன ஷதரியுமேகா ? சசில நகாடுகளனமல ஷசய்யறகாப்பபிமல தசிருடறதுக்கு அவைங்க 
உபமயகாகசிச்ச வகக¨வள ஈவைபிரக்கமேசில்லகாஷமே கமப்ளவீட்டகா  ஷவைட்டி 
எடுத்துடணும.... அப்மபகாதகான் அரகாஜகம பண்ற இவைங்களுக்குப் புத்தசி வைரும.."---..ஆமவைசமேகாக
இமத பகாணைபியபில் மபசசிக்ஷககாண்மடமபகானகான்.சகாரி.

அருகசிலசிருந்து உன்னனப்பகாகக் கவைனனத்துக்ஷககாண்டிருந்த வமேதசிலசி அடக்கமுடியகாமேல் 
"ஷககால்'ஷலன்று  சசிரித்து வைபிட்டகாள் மககாபத்மதகாடு அவைவளப் பகாரத்து முவறத்தகான் சகாரி. 
ககாரணைம புரியகாமேல் மபகாலீஸ இன்ஸஷபக்டர அவைரகளனருவைவரயும மேகாறசிமேகாறசிப் 
பகாரத்து வைபிழசித்தகார!

gurusubra@vsnl.net
யூன் 2005 இதழ் 66
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18. முகதரிசனைம்! - கமரவவலன -
 
ரகாகவைனுக்கு ஷசன்ற சசில நகாட்களகாகமவை ஷதகாடரந்து  அந்தக் கவைவல மேனவதக் குவடந்து 
ஷககாண்டிருந்தது. 

அவைனுவடய ஒமர மேகன் வைபிக்ரவமேப் பற்றசி அவைன் மேவனவைபி  ககாதசில் மபகாட்ட அந்த 
ஷசய்தசிதகான் அதற்குக் ககாரணைம.

கடந்த சசில நகாட்களகாக வைபிக்ரம ,டி.வைபி.யபில் எப்படியகாவைது ஒரு புமரகாக்ரகாமேசில் தவல ககாட்டி 
நடித்துவைபிட மவைண்டும என்று தவீவைபிர ஆரவைத்துடன்  இருப்பதகாகவும,  தசினம  இவதப் 
பற்றசிமய சதகா புலமபபிக் ஷககாண்டிருப்பதகாகவும கூறசி வைருத்தப்பட்டகாள் அவைன் 
மேவனவைபி ரகாஜசி. இரவு தூக்கத்தசில் கூட அவைன் சசில சமேயங்களனல் டயலகாக் மபசுவைவத 
ரகாகவைமன மகட்டிருக்கசிறகான். 

தகானுண்டு தன் படிப்பு உண்டு என்று பரமே சகாதுவைகாக இருந்தவைனுக்கு இப்படி ஒரு வைபிபரீத 
ஆவச தசிடீஷரன்று எப்படி வைந்தது? தவீர மயகாசசித்துப்பகாரத்தமபகாதுதகான்,  ரகாகவைனுக்குச் 
சட்ஷடன்று  ஷபகாறசி தட்டியது.

சசில பவழய சமபவைங்கள் அவைன் நசிவனவைபில் தசிவரப்படமேகாய் வைபிரிந்தன. .

அவைன் தமபபி மேகன் தசிமனஷ் ஒரு நகாள் ககாவலயபில் வைந்து உற்சகாகம ஷபகாங்க, " ஷபரியப்பகா, 
மநத்து  ககாத்தகாமல எட்டு மேணைபிக்கு நசிலகா டி,வைபி பகாத்தவீங்களகா?" என்று மகட்டகான். வைபிக்ரம 
அப்மபகாது அருகசில் இருந்தகான்.

"இல்வலமய கண்ணைகா, என்ன வைபி§மசஷம?"

"அடகாடகா, நல்ல தமேகாவஷ மேசிஸ பண்ணைபிட்டீங்கமள. நகானும அப்பகாவும நங்கநல்லூர 
மககாவைபில் குமபகாபபிமஷகத்துக்குப் மபகாயபிருந்மதகாம. டி,வைபிமல அவதக் ககாமேசிச்சகாங்க. ஒரு 
இடத்தசிமல நகான் தவலவய ஷசகாற்¢ஞ்சசிகசிட்டதும , மசகாமபல் முறசிச்சதும, ஷபரிசகா 
வைகாயத் தசிறந்துஷககாட்டகாவைபி வைபிட்டதும அப்படிமய ககாமேசிச்சுட்டகாங்க. வையபிமற புண்ணைகாறகாப்பபில 
ஒமர சசிரிப்புத்தகான் மபகாங்க" --எந்த முயற்சசியும இல்லகாமேல் சசின்னத்தசிவரயபில் தன் 
முகத்வதக் ககாட்டிவைபிட்ட ஷபருவமே அவைன் முகத்தசில் தகாண்டவைமேகாடியது.

அமத மபகாலத்தகான் அவைன் ஆபபீஸ நண்பன் ரகுவைபின் ஷபண் சுலகணைகா ஒரு நகாள் வைந்து 
தன் பபிரதகாபத்வத அளந்தகாள்.

"மநத்து சூரிய டி,வைபி.மல நடத்தசின 'குவைபிஸ'மல நகான் இருந்மதமன எல்லகாரும பகாத்தவீங்களகா?"
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அவைரகள் அந்த நசிகழ்ச்சசிவயப் பகாரத்தசிருந்தகாரகள்.பகாவைம! அந்தப் ஷபண். ஒரு 
மகள்வைபிக்குக்கூட பதசில் ஷசகால்லத்ஷதரியகாமேல் 'தசிருதசிரு'ஷவைன்று முழசித்துக்ஷககாண்டு 
பரிதகாபமேகாக உட்ககாரந்து ஷககாண்டிருந்தகாள். ஆனகாலும கூடத் தசிவரயபில் முகத்வதக் 
ககாட்டிவைபிட்ட ஒரு ஷபருமேசிதம  அவைள் மபச்சசில் ஷதகானனத்தது.
 

எதசிர வைவீட்டுப் ஷபண்  குண்டுக் கலகா சசின்னத்தசிவரயபில் பக்தசி சகீரியல்களனல் குட்டித் 
ஷதய்வைமேகாகத் மதகான்றசி தட்டுத் தடுமேகாறசி மேழவல ஷமேகாழசியபில் டயலகாக் மபசுவைவத 
பகாரத்தசிருப்பபீரகமள! அவைள் அடிக்கடி அவைரகள் வைவீட்டுக்கு வைந்து, "அங்கசிள்,  எப்படி என் 
நடிப்பு? பரவைகாயபில்லசியகா " என்று வைபிசகாரிக்ககாமேல் மபகாக மேகாட்டகாள். "பபிரமேகாதம'- என்று 
சரடிபபிமகட் தரும வைவரயபில் நகர மேகாட்டகாள். அவைளுக்கு சசின்னத்தசிவரயபில் ஏக டிமேகாண்ட். 
பபிரபல குழந்வத நட்சத்தசிரம என்று பத்தசிரிவககள் புகழ்ந்து எழுதுவைவதஷயல்லகாம ஷககாண்டு
வைந்து ககாட்டி ஒவ்ஷவைகாரு இடத்தசிலும தனக்குக் கசிவடத்த  சமபளத்வதயும பற்றசி  மபசசிப் 
ஷபருவமேயடித்துக்ஷககாள்வைகாள்.  மகட்டுக் ஷககாண்டு சகாதுவைகாக உட்கரந்தசிருக்கும வைபிக்ரத்வதச் 
மேவறமுகமேகாகச் சகீண்டி ஷவைறுப்மபற்றுவைவதப்மபகாலத் மதகான்றும.  

வைபிக்ரம  பள்ளனயபில் படிக்கும சசில மபர தவைறகாது சகீரியல்களனல் நடிப்பதும  வைபிளமபரப் 
படங்கள் மூலம தசிடீர பபிரபலமேவடந்து  கரவைத்துடன் அலட்டிக் ஷககாள்வைதும பற்றசி அவைமன 
வைவீட்டில்  வைபிலகாவைகாரியகாக அடிக்கடி ஷசகான்னதுண்டு   சசின்ன வையதசிமலமய 
அவைரகள் நடிப்பபின் மூலம ஷபரிய ஷதகாவககவள சமபகாதசிப்பது  அவைவனத்  தூண்டிவைபிட்டு 
அவைனுள் மேவறந்து கசிடக்கும  நடிப்பு ஷவைறசிவய வைபிஸவை ரூபம எடுக்க வவைத்தசிருக்கக் 
ககாரணைமேகாய் இருக்கலகாம என்பதுதகான்  அவைன்  ஷபற்மறகாருவடய கணைபிப்பு.

ஒரு நகாள். ரகாகவைன் வைவீட்டிலசிருந்த மபகாது வைபிக்ரம அவைன் நண்பன் ஒருவைவன-- ரகாமஜஷகாம 
அவைன் ஷபயர-- அவழத்து வைந்தசிருந்தகான். அந்தப் வபயன் அட்டககாசமேகாகப் மபசசிச் 
சசிரித்துக்ஷககாண்டு ஷரகாமப ஓவைரகாக மபகாலசித்தனமேகான மஷகா ககாட்டிக்ஷககாண்டிருந்தகான். 
ரகாகவைனுக்கு எரிச்சல் பற்றசிக் ஷககாண்டு வைந்தது.

"அப்பகா இவைன் யகார ஷதரியுதகா?" -- வைபிக்ரம ரகாகவைனனடம மகட்டகான்.

 அடிக்கடி பகாரத்த முகம மபகால் இருந்தது. எங்மக என்பது மேட்டும ரகாகவைன் நசிவனவைபிற்கு 
வைரவைபில்வல

" என்னப்பகா முழசிக்கறவீங்க? ஏ-ஒன் பபிஸகட் வைபிளமபரப் படஙகளனல் வைபிதவைபிதமேகாக கலர 
டிரஸமஸகாட பபிஸகட்வட தசின்னுகசிட்மட "எனக்குப் பபிடிச்சது 'ஏ-ஒன்'தகான்.உங்களுக்கும 
தகாமன" அப்படின்னு ஷசகால்லசிட்டு கண்ணைடிச்சசி டகான்ஸ ஆடிச் சசிரிப்பகாமன, அந்தப் 
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வபயன்தகாமப்பகா. அவைங்க அப்பகா யகாவரமயகா சசிபகாரிசு பபிடிச்சு இந்தச் சகான்ஸ கசிவடச்சதகாம. 
அந்த வைபிளமபரத்தசிற்கு ஷசகாவளயகா எட்டகாயபிரம ரூபகாக் குடுத்தகாங்களகாம."

அவைன் உற்சகமேகாகச் ஷசகான்னவத ரசசிக்கும நசிவலயபில் ரகாகவைன் இல்வல. அவைன் 
சகாமேரத்தசியமேகாக எவதக் மககாடிட்டுக் ககாட்டுகசிறகான் என்பது ரகாகவைனுக்குப்  புரியகாததகா? 
ஷரகாமப தரமே சங்கடமேகான நசிவலவமே.

" அங்கசிள், வைபிக்ரம என்வன வைபிட ஷரகாமப ஷகட்டிக்ககாரன். ஸகூல் டிரகாமேகாக்களன£மல 
பபிரமேகாதமேகா நடிச்சு ஷநவறய பரிசு வைகாங்கசியபிருக்ககாமன, நவீங்க  ஷககாஞ்சம 'டிவர' பண்ணைபினகா 
அவைனுக்கு டி.வைபி.யபிமல நல்ல வைகாய்ப்பு கசிவடக்குமேசில்மல. அவைனும கண்டிப்பகா 
சக்வகப் மபகாடு மபகாட்டு சகீக்கசிரமமே நல்ல மபரு எடுத்துடுவைகான்." என்று  அவைன் 
வைகாதகாடியமபகாது ரகாகவைனுக்கு ஆச்சரியமேகாயபிருந்தது. வைபிக்ரம அவைவன இதற்ககாகமவை 
அவழத்துக்ஷககாண்டு வைந்தகாமனகா என்ற சந்மதகம கூடத் தவலதூக்கசியது. 

 வைபிக்ரம இவைரகவளஷயல்லகாம தூக்கசியடிக்கக்கூடிய தசிறவமேகவளப் ஷபற்றவைன் என்பதசில் 
ரகாகவைனுக்கும ரகாஜசிக்கும துளனக்கூட சந்மதகமமே கசிவடயகாது. ஆனகால்  இந்த வையதசில் படித்து
முன்மனறுவைதசில் முழுக் கவைனமும இருக்கமவைண்டும என்பதும 
எக்ககாரணைம ஷககாண்டும நடிப்பு, வைபி¨வளயகாட்டு,  கவல மபகான்ற வைபிஷயங்களனல் மேனவதத் 
தசிருப்பபிவைபிட்டு  முன்மனற்றத்தசிற்குத் தகாமன தவடக்கற்கவள ஏற்படுத்தசிக்ஷககாள்ளக் கூடகாது 
என்பது ரகாகவைனுவடய ஆணைபித்தரமேகான அபபிப்ரகாயம.

ஆனகால்  புத்தசிமேதசிகள் எதுவுமமே வைபிக்ரம ககாதசில் ஏற மேறுத்தன. அவைன் வைபிடகாப்பபிடியகாகத் தன்
குறசிக்மககாவளமய உடுமபுப் பபிடியகாக பபிடித்துக்ஷககாண்டு நச்சரித்தகான்.  
வைவீட்டுக்குத்ஷதரியகாமேல் பல கமஷபனனகளுக்குக் குழந்வத நடிகனகாக வைபிண்ணைப்பபித்துப் 
பகாரத்தகான்.  முயற்சசிகள் ஷவைற்றசிவயத் தரகாதது  ஏமேகாற்றத்வத அளனத்து, அவைவன 
மேனதளவைபில் பகாதசித்தது. படிப்பபிலசிருந்து அவைன் கவைனம சசிறசிது சசிறசிதகாக சசிதறுவைதும 
கண்கூடகாகமவை ஷதரிந்தது.
அவைன் ஆரவைத்வத முவளயபிமலமய கசிள்ளன எறசியும மநகாக்கத்துடன் அவைவன எத்தவனமயகா 
முவற கண்டபடி தசிட்டித் தவீரத்தகான் ரகாகவைன்.
ஆனகால் கண்டிப்பும அடக்குமுவறயும  அதசிகமேகாக அதசிகமேகாக, அவைன் ஷவைறசியும தணைபியகாமேல்
இன்னும தவீவைபிரமேகாகக் ஷககாழுந்து வைபிட்டு எழுந்தது என்பதுதகான் உண்வமே.

ஒரு நகாள் அவைன் மககாபம உச்சக்கட்டத்தசில் இருந்தமபகாது அவைன் அமமேகாவைபிடம, 
"எப்படியகாவைது நகாமன என் சுயமுயற்சசியகாமலமய , டி.வைபி.யபில் தவல ககாட்டுகசிமறனகா 
இல்லயகா, பகாரு" என்று ஆமவைசத்துடன் சவைகால் வைபிட்டகானகாம.

சரியகாக ஒரு வைகாரம கழசித்து-----
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அன்று இரவு ஆபபீஸசிலசிருந்து வைவீடு தசிருமபபிய ரகாகவைன் அவைன் வைவீட்டு வைகாசலசில் கண்ட ககாட்சசி
அவைவனத் தசிடுக்கசிட வவைத்தது. ரகாஜசி தவல வைபிரிமககாலமேகாய், அழுத கண்ணைவீரும சசிந்தசிய 
மூக்குமேகாய் மசகாகமமே உருவைகாக நசின்று ஷககாண்டிருந்தகாள்.

"என்னங்க, வைபிக்ரமபய  ஸகூல்மல இருந்து இன்னும வைரமலங்க. ககாத்தகாமல இருந்ஷத 
ஷரகாமப டல்லகாத்தகான் இருந்தகான். எப்மபகாதும மபகால யகாரகசிட்மடயும கலகலப்பகாப் மபசவல. 
அப்பமவை என் மேனசுமல ஏமதகா பயம வைந்தசிட்டுதுங்க. ..இப்மபகா ஆவளமய 
ககாமணைகாம...ஐமயகா, நகான் என்ன பண்ணுமவைன், என் பபிள்வளக்கு என்ன ஆச்மசகா 
ஷதரியலசிமய! எசகு பபிசககா ஏசகாவைது பண்ணைபிகசிட்டகானகா, இல்வல யகாரகாவைது கடத்தசிகசிட்டுப் 
மபகாயபிட்டகாங்களகா ஷதரியலசிமய, மட, கண்ணைகா, எங்மகடகா இருக்மக,  பபிள்வளயகாரப்பகா, என் 
வபயவன சகீக்கசிரமேகா மதடிக் குடுப்பகா..கசிவடச்சதும, உனக்கு நூத்தசிஷயட்டு மதங்ககாய் 
உவடக்கசிமறன்...ஏங்க, ஏன் இப்படி  சசிவல மேகாதசிரி தசிவகச்சு நசின்னுகசிட்டு 
இருக்கசிங்க...அவைவனத் மதடிக் கண்டுபபிடிக்கசிற வைழசிவயப் பகாருங்க"" என்று  துக்கம ஷபகாங்க 
சமபந்தகா சமபந்தமேசில்லகாமேல் மபசசினகாள்.

ரகாகவைன் துரித கதசியபில் மதடல்  மவைட்வடயபில் இறங்கசினகான். அவைன் நண்பரகளும 
ஷநருங்கசிய ஷசகாந்தக்ககாரரகளும அவைனுக்கு உதவை முன் வைந்தனர. வைபிக்ரமேசின் பள்ளனக்கூடம, 
அவைன் டீச்சரகள், அவைன் நண்பர வைட்டம, அவைன் அடிக்கடி மபகாகும வைபிவளயகாட்டு 
வமேதகானம, மககாவைபில், மேகாரக்ஷகட் ஆகசிய இடங்களனஷலல்லகாம வைபிசகாரித்து சல்லவட 
மபகாட்டுத் மதடி அலுத்துப் மபகாய் தசிருமபபினகாரகள். அடுத்த நகாள்-- அதற்கடுத்த நகாள்-- இப்படி
ஒரு வைகாரம ஓய்வு ஒழசிச்சலசின்றசி முவனந்து மதடியும பலனனல்வல. 
வைபிக்ரம தசிருமபபி வைரவும இல்வல, அவைவனப் பற்றசி எந்தத் தகவைலும கசி¢வடக்கவுமேசில்வல.

ரகாகவைனும ரகாஜசியும ஒரு நகாள் கூட அவைவன வைபிட்டுத் தனனமய இருந்ததசில்வல. அருவமே 
மேகனனன் பபிரிவு அவைரகவள வைகாட்டி வைவதத்தது. சகாப்பகாடு, தூக்கத்வத மேறந்து இவளத்துத் 
துருமபகானகாரகள். வைவீமட கவளயபிழந்து ஒரு சூன்யம கப்பபியது மபகாலசிருந்தது.

ஒரு மேகாதம வைபிவளயகாட்டுப் மபகால் பறந்மதகாடியது.
 
அன்று இரவு . ரகாஜசி ஷதகாவலக்ககாட்சசிப் ஷபட்டிக்கு முன் அமேரந்தசிருந்தகாள். தசிவரயபில் ஏமதகா 
ஆன்மேமீக நசிகழ்ச்சசி ஓடிக்ஷககாண்டிருந்தது. மேனம அதசில் சற்றும லயபிக்ககாமேல் கவைவலயுடன் 
முகத்வதத் ஷதகாங்கப் மபகாட்டுக்ஷககாண்டு ஷவைறசித்த பகாரவவையுடன் எங்மகமயகா 
பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகாள். ரகாகவைன் கசிரகாஸமவைரட் மபகாடுவைதசில் முமமுரமேகாக இருந்தகான்.

சட்ஷடன்று, சகானவல மேகாற்றசிய ரகாஜசி  சற்றும எதசிர பகாரகாமேல் தசிடீஷரன்று உரத்த குரலசில் 
தசிடுக்கசிட்டு அலறசினகாள்; "ஏங்க, அங்மக பகாருங்க. நமமே பபிள்வள வைபிக்ரம, அமட, கண்ணு 
எப்படி இவளச்சுக் கறுத்துப்மபகாயபிட்மட என் ஷசல்லமமே, நவீ உயபிமரகாட 
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இருக்கறவதப் பகாரத்தமத என் வையத்தசிமல பகாவல வைகாரத்தகாப்பபிமல இரூக்குடகா, மேகமன, 
ஐமயகா, எங்மகடகா இரூக்மக, என்னப்பகா ஷசய்யமற? என்ன கஷ்டப்படறமயகான்னு நசிவனச்சு 
நசிவனச்சு  நகாங்க இங்மக துடியகாத் துடிக்கசிமறகாமமே. தசிருமபபி சகீக்கசிரமேகா 
வைந்துடுடகா, கண்டிப்பகா உன்வன எதுவும ஷசகால்ல மேகாட்மடகாம" என்று ஏமதமதகா  மககாரவவை 
இல்லகாமேல் மபசசினகாள்.

ரகாகவைன் பகாரத்தகான். ஆம,  சந்மதகமமே இல்வல, வைபிக்ரம தகான் அது. ஒரு வகயபில் ஒரு 
பகாத்தசிரத்தசில் சுண்டலுடனும, மேற்ஷறகாரு வகயபில் ஒரு டின்னனல் முறுக்கு, தட்வட முதலசிய
தசின் பண்டங்களும வவைத்துக்ஷககாண்டு,  ஷசன்வனக் கடற்கவரயபில் அந்த 
டி.வைபி.க்கு. மபட்டி ஷககாடுத்துக்ஷககாண்டிருந்தகான்.

" நகான் தசிருச்சசியபிமல படிச்சசிக்கசிட்டு இருந்மதன். ஷரகாமப நகாளகா எனக்கு நடிக்கணுமகற 
ஆவச ஷககாஞ்சம அதசிகமேகாகமவை இருந்தது. என்வன ஊக்குவைபிச்சு என் தசிறவமேகவள 
ஷவைளனயபில் ஷககாண்டு வைர என் ஷபத்தவைங்க ஷககாஞ்சம கூட முயற்சசி ஷசய்யவல. 
என்வனச் சரியகாப் புரிஞ்சசிக்ககாமமே என் ஆரவைத்வத நசுக்கசிவைபிடப் பகாடுபட்டகாங்க.  கண்டபடி 
ஏசசி என் மேனவதப் புண்படுத்தசியதசில் நகான் மேனம உவடந்து ஷசன்வனக்கு ஓடி வைந்து 
வைபிட்மடன். அனகாவதயகாய்த் தசிரிந்த என்வன என் முதலகாளன ஆதரவு அளனத்து 
தன் வைவீட்டில் வவைத்து வைளரக்கசிறகார. இப்மபகா நகான் அவைர கசிட்மடமய  மவைவல பகாரக்கசிமறன். 
அவைர ஷசய்த உதவைபிக்குக் வகமேகாறகாக அவைர வைவீட்டில் தயகாரிக்கப்படும தசின்பண்டங்கவள 
கடற்கவரயபில் வைபிற்றுத் தருகசிமறன். என் வகச் ஷசலவுக்கு மேகாதகா மேகாதம ஒரு 
ஷதகாவகயும தருகசிறகார.பழகசிய  சசில நகாட்களனமலமய  அவைர என்வன நன்றகாகப் புரிந்து 
ஷககாண்டிருக்கசிறகார. என் ஆரவைத்வத அறசிந்து 'குழந்வதத் ஷதகாழசிலகாளனகள்' நசிகழ்ச்சசியபில் 
இந்தப் மபட்டிக்கு ஏற்பகாடு ஷசய்தவைர அவைர தகான்,  நகான் என் அமமேகாவைபிடம, 
'என்றகாவைது ஒரு நகாள் நகான் டி.வைபி.யபில் மதகான்றுமவைன்' என்று சவைகால் வைபிட்டுவைபிட்டு வைந்மதன்.
ஷசகான்னவத சகாதசித்துக் ககாட்டிவைபிட்டதசில் எனக்கு ஷரகாமப சந்மதகாஷம..ஆனகால் என் 
ஷபற்மறகாரகள் இந்த நசிகழ்ச்சசிவயப் பகாரத்துக்ஷககாண்டிருக்கசிறகாரகளகா இல்வலயகா 
என்பது எனக்குத் ஷதரியகாது........."

ஷவைறசித்து ஷவைறசித்து ஷதகாவலக்ககாட்சசிப் ஷபட்டிவயமய பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்த ரகாஜசி, 'இந்த 
டி.வைபி.சனனயனகாமல தகாமன என் குடுமபத்தசிமல இத்தவன குழப்பமும கஷ்டமும ?இதுக்கு 
ஒரு வைழசி பண்ணைபினகாத்தகான் எனக்கு நசிமமேதசி'  என்று  என்று அருகசிலசிருந்த 
பூச்சகாடிவய எடுத்து ஷதகாவலக்ககாட்சசிப்ஷபட்டியபின் மமேல் வைவீசசினகாள். பலத்த இடிமயகாவசயுடன்
அது  சுக்கு நூறகாக உவடந்து வைவீஷடங்கும சசிதறசியது.. அடுத்த நசிமேசிடமமே பதற்றத்தசில் மூச்சு 
வைகாங்க மேயக்கமேகாகசிக் ககீமழ சரிந்தகாள்.
                                   
thambudu@hotmail.com
மமே 2005 இதழ் 65
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19. சுனை�ம� தவத்த�யம்! - என.எஸ.நவடசன -

நகாய், பூவன மபகான்ற ஷசல்லப் பபிரகாணைபிகவள வைளரப்பவைரகளனல், மேசிருகவவைத்தசியரகளனடம 
வைருடம ஒருமுவற பரிமசகாதசித்து தடுப்பூசசி மபகாட்டுக் ஷககாள்பவைரகள் ஒருவைவக. உடல் 
நலம ஷகட்டமபகாது மேட்டுமவைந்து மேசிருகவவைத்தசியரிடம சசிகசிச்வச ஷபறுபவைரகள் 
இன்ஷனருவைவகயபினர. இந்த இரண்டகாவைது வைவகயபினர என்வனப் ஷபகாறுத்த வைவரயபில் 
சுனகாமேசி வைவகயரகா. ஏதகாவைது பகா¡¢ய மநகாய் ஏற்பட்டிருக்குமமபகாது, நகாள்பட்ட பபின்பு தகான் 
மேருத்துவை உதவைபிவய நகாடுவைகாரகள். மூன்று நகாட்கள் உணைவு உண்ணைகாத 
நகாயகாகமவைகா, ஐந்து நகாட்கள் மேலம கழசிக்ககாத பூவனயகாகமவைகா இருக்கும. மநகாயபின் மூலத்வத
அறசிய இரத்த பரிமசகாதவன, X Ray என பல வைபிடயங்களனல் ஈடுபடமவைண்டும. இவைரகளுக்கு 
அதசிக பணைமும, வவைத்தசியரகளுக்கு பபிரயத்தனமும மதவவைப்படும. 
சசிலமவைவளகளனல் சசிகசிச்வசக்கு ககாலம ஷசன்றும மபகாய்வைபிடும. ஒழுங்ககாக வைருடகா வைருடம 
வைருவக தருபவைரகள் சசிறசிய குணைக்குவறவு ஏற்பட்டவுடமனமய தங்கள் ஷசல்லபபிரகாணைபிகவள
வவைத்தசியரிடம ஷககாண்டுவைந்து வைபிடுவைகாரகள். ஒமர மேருந்தசில் அதசிக 
ஷசலவைற்று குணைமேவடய கூடியதகாக இருக்கும.  

ஷசல்லப் பபிரகாணைபிகவள வைளரப்பவைரகளனல், மேசிருகவவைத்தசியரகளனடம வைருடம ஒழுங்ககாக 
வைருபவைரகள் தங்கள் வைபிடயத்தசிலும இப்படியகான ஒழுங்கு முவறவய 
கவடப்பபிடிப்பவைரகளகாக இருப்பகாரகள். வைருடத்துக்கு, இருமுவற இரத்த அழுத்தம, வைருடம 
ஒரு 
இரத்த பரிமசகாதவன, இருவைருடத்துக்கு ஒருமுவற மேகாரபக பகா¢மசகாதவன என ஷசய்வைகாரகள்.
வைளரந்த நகாடுகளனல் இப்படியகான ஒழுங்ககான பரிமசகாதவனகள் நகாட்டில் சுககாதகார ஷசலவவை 
குவறக்கும.  

மேகாரியபில் ஷபய்யும மேவழயபின் அளவுகவள ஷதரிவைதன் மூலம ஷவைள்ளத்வத தவைபிரக்க 
முடியகாவைபிட்டகாலும குவறந்தபட்சம அழசிவுகவள தவைபிரத்துக் ஷககாள்ளமுடியும. 

நகான் அறசிந்த சுனகாமேசிக்குடுமபத்தசின் கவத இது.  

எட்டு வைருடங்களுக்கு முன்பு மஜமஸசும அவைர மேகன் மடவைபிட்டும இரண்டு அழககான 
மஜரமேன் ஷசப்மபட் எனப்படும  அல்மசசன் நகாய்கவள எனது கசிளனனனக்கு ஷககாண்டு வைந்தனர. 
மஜமஸக்கு பகாரிய உடமபு, நசிவறமேகாத வையபிறு, மபசுமமபகாது மூச்சு இவழக்கும. 
மடவைபிட் இருபது வையது இவளஞன். 

'இரவு முழுவைதும வைகாயகால் அதசிக எச்சசில் வைடிந்தபடி இரண்டு நகாய்களும ஒமர இடத்தசிமல 
நசிற்கசின்றன. அவமேதசியற்ற நசிவலயபில் ககாணைப்படுகசின்றன. இரவு சகாப்பகாவடயும 
உண்ணைவைபில்வல. அதசிசயமேகாக இருகசிறது" என்றகார மஜமஸ மூச்சு இவரக்க நகான் 
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கூரந்து பகாரத்தமபகாது எச்சசில்வைடிவைமதகாடு வைகாய்கவளயும தசிறக்கமுடியகாமேல் இருந்து 
கண்களும மமேல் பக்கமேகாக ஷசருகசியபடி 'சசிலுக்கு சுமேசிதகா" வைபின் கண்கவள மபகால் இருந்தது. 

'எதகாவைது நச்சுப் ஷபகாருவள உண்டிருக்க மவைண்டும. எதுஷவைன்று ஷதகா¢யகாமேல் வைபிமசட 
சசிகசிச்வச அளனக்கமுடியகாது. இரத்த பரிமசகாதவனக்கு அனுப்பபி வைபிட்டு இரண்டு நகாய்களுக்கும
மசவலயபின் ஏற்றுகசிமறன். தற்மபகாது எனது ஷபகாறுப்பபில் வைபிட்டு வைபிட்டு 
மபகாங்கள்" என இருவைரிடமும கூறசிமனன்.  

இரத்த பகா¢மசகாதவனயபில் எதுவும இல்வல. மடவைபிட் இடம ஷதகாவலமபசசியபில் 'உங்கள் 
வைவீட்டில் ஏதகாவைது மபகாவத மேருந்து அல்லது தூக்க மேகாத்தசிவரகள் உள்ளதகா" எனக்மகட்மடன். 

'கஞ்சகா கலந்த மகக்குகள் இருந்தன. அவைற்வற நகாய்கள் உண்டிருக்கலகாம. அப்பகாவைபிடம 
ஷசகால்ல மவைண்டகாம" என்று கூறசினகான் மடவைபிட் இரண்டு நகாட்களனல் இரண்டு நகாய்களும 
முற்றகாக, குணைமேவடந்துவைபிட்டன.  

இரண்டு வைருடத்தசின் பபி;ன்பு ஒரு மேகாவல மநரம ஷபண் நகாவய மஜமஸ ஷககாண்டுவைந்து 
"ஷடகாக்டர, குட்டி மபகாட கஸடப்படுகசிறது" நகாவய இரவைபிரவைகாக சசிமசகா¢யன் ஷசய்து குட்டிவய
எடுப்பதமதன். 

அதன்பபின் சசில வைருடம ககாணைவைபில்வல. வைவீடுமேகாறசி வைபிட்டகாரகமளகா எனக்கூட நசிவனத்மதன்.

மேமீண்டும மடவைபிட் ஒரு நகாவய ஷககாண்டுவைந்தகான். 'இது புதசிதகாக இருக்கசிறமத? 
மவைண்டினவீரகளகா?".

'இல்வல நவீங்கள் சசிமசரியபின் பண்ணைபி எடுத்து குட்டி. இதன் ஷபயர ரிபல்" என்றகான்.

'என்ன பபிரச்சவன" என்மறன், நகாயபின் அழவக பகாரத்தபடி. எந்த நகாய்களனலும இல்லகாத 
கமபபீரம அழகும இந்த மஜரமஸஷசப்மபட்டீடம உள்ளது. இவைற்றசின் புத்தசி கூரவமேயும 
ககீழ்படிவும பபிரசசித்தசியகானது. 

'ககால்மூட்டு வைவீங்கசி இருக்கசிறது." 

ஷதகாட்டுப்பகாரத்த மபகாது சூடகாக இருந்தது. 'சகீழ்பபிடிந்து இருக்கசிறது" என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டு, 
ஷமேதுவைகாக சகீவழ ஊசசியகால் குத்தசி எடுத்மதன். மடவைபிட், அப்பகா எப்படி, பலககாலமேகாக 
ககாணைவைபில்வல? என்மறன். மவைவல ஷசய்யும மபகாது சமபகாசவணைவய வவைத்தசிருக்க 
மவைண்டுஷமேன்ற ககாரணைத்தசிற்ககாக. 
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'அப்பகா இரண்டு கசிழவமேக்கு முன்பு இறந்து வைபிட்டகார" 

தசிடுக்கசிட்டு நசிமேசிரந்து 'என்ன நடந்தது" என்று அதசிரச்சசியுடன் வைபினவைபிமனன். 

'அப்பகா டகாக்சசி ஓடுவைது உங்களுக்கு ஷதகா¢யும தகாமன? சசிவைப்பு வலட்டில் நசின்றமபகாது 
இதயம நசின்று வைபிட்டது. ககார லகாம மபகாஸடில் அடித்து நசின்றது." 

'ககாருக்குள் யகாரும இல்வலயகா?" 

'ஆஸபத்தசிரியபில் ஒருவைவர இறக்கசி வைபிட்டுவைரும மபகாது நடந்தது."

'நமபமுடியகாமேல் இருக்கசிறது. எனது அனுதகாபங்கள்" 

'அப்பகாவுக்கு இதய வைருத்தம இருப்பது ஷதறசியகாது. ககாரணைம கடந்த பத்து வைருடங்களகாக 
வவைத்தசியகா¢டம ஷசல்லவைபில்வல." 

'அப்பகாவவை மபகால் பலர உண்டு” – என்று கூறசி வைபிவட ஷபற்மறன்.

சசில வைருடங்களனன்பபின் மடவைபிட்வட மேமீண்டும நடத்தசி வைந்த மபகாது ஆண் நகாயபின் சசிறுநவீமரகாடு
இரத்தம வைருவைதகாக ஷசகான்னகான்.

இரத்த பரிமசகாதவன, சசிறுநவீர பரிமசகாதவன ஷசய்து X Ray ம எடுத்து புற்றுமநகாய் கட்டி வைந்து
இருப்பதகாக கூறசிமனன்.  

"என்ன ஷசய்யலகாம ஷடகாக்டர என்றகான் தற்ஷபகாழுது வைபிவதவய சந்தசிர சசிகசிச்வச மூலம 
எடுத்தகால் புற்றுமநகாய் சசிறசிதகாகும" என்று கூறசிமனன். 

'சரி" என்று சமமேதசித்து நகான்ஷககாடுத்த படிவைத்தசில் வகஷயழுத்தசிட்டகான். 

'மடவைபிட், எப்ஷபகாழுது நவீங்கள் வைந்தகாலும சகீரியசகான மநகாயகாகத்தகான் இருக்கும.  
வைருடகாவைருடம வைந்து நகாய்கவள பரிமசகாதசித்தகால். ஷசலவும குவறவு. பல மநகாய்கவள 
தவைபிரத்து ஷககாள்ளளகாமமே" என்மறன். 

மடவைபிட்டின் சசிரிப்பு பதசிலகாக வைந்தது. 

'மேசிருகங்கவளத்தகான் இப்படி ஷககாண்டுவைருவைது பரவைகாயபில்வல. நவீங்களகாவைது 
அப்பகாமபகாலசில்லகாமேல் ஒழுங்ககாக வவைத்தசியரிடம மபகாக மவைண்டும. ஆஸதசிமரலசியகாவைபில் 
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இலவைச வவைத்தசியம வைசதசிகள் இருந்தும ஏன் பகாவைபிப்பதசில்வல?." 

இவத ஷசகால்ல நசிவனத்மதன். மேசிருகங்கள் பற்றசிய ஆமலகாசவனமயகாடு நசின்று வைபிடுவைது என
நசிவனத்ததகால் ஷசகால்லவைபில்வல.

uthayam@optusnet.com.au
மேகாரச் 2006 இதழ் 75 
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20. க�தல�ன ப�ததயவில்..  - ஷண்முக� -

ஷதகாவலமபசசி மேணைபி நவீண்ட மநரமேகாக அடித்துக்ஷககாண்மட இருந்தது. வைபிடிய இரண்டு 
மேணைபிக்குத்தகான் நசித்தசிவரக்குப் மபகான கசிருஷ்க்கு இந்த அவழப்பு எரிச்சவலமய ஊட்டியது. 
மநரத்வதப் பகாரத்தகான் மேணைபி ஐந்வத எட்டிப்பபிடித்துக் ஷககாண்டிருந்தது. "ஓ.. god 
இனன படுக்மகக்க முதல்ல இந்த ஷடலசிமபகான் ரிசசிவைவர எடுத்து வவைச்சுப்மபகாட்டுத்தகான் 
படுக்க மவைண்டும என்னுவடய நசித்தசிவரயும குழமபபிப்மபகாட்டுது மச . . மச" என தனக்குள் 
புறுபுறுத்துக் ஷககாண்டவைன் ஏதும அவைசர ஷசய்தசியகாக இருக்குமமேகா என்று 
எண்ணைபிக்ஷககாண்மட "ஹமலகா கசிருஷ் ஹசியர" என்றகான். 

"?மலகா" மேறுமுவனயபில் ஒரு ஷபண்ணைபின் குரல் வைசந்தவன ஒருக்ககா இந்த நமபருக்கு 81751 
எடுக்கச்ஷசகால்லுங்மககா. வைகார ஷவைள்ளனகசிழவமே flight என்று ஷசகால்லசி வைபிடுங்மககா நன்றசி" 
என்றவைள் இவணைப்வபத் துண்டித்துக் ஷககாண்டகாள். அவைள்தகான் 
வைசந்தனனன் வைருங்ககால மேவனவைபி சந்தசியகா. இங்கு வைருவைதற்கு எல்லகாம 
முற்றகாகசியநசிவலயபில், வைரும நகாவள அறசிவைபிக்கும ஷதகாவலமபசசி அவழப்பபிற்ககாக 
ககாத்தசிருப்பவத வைசந்தனனன் மூலம அறசிந்தசிருந்தகான் கசிருஷ்.

கசிருஷ், வைசந்தன் இருவைருமமே ஒமர அவறயபில் ஒரு சசில வைருடங்களகாக வைகாழ்பவைரகள். 
இங்குவைந்தபபின்தகான் இருவைருக்குமமே பரிச்சயம ஏற்பட்டது. இருவைரும இவணைபபிரியகா 
நண்பரகள் என்று ஷசகால்வைதற்ஷககான்றும ஷபரிதகாக இல்வல. ஆனகால் ஒருவைரின் 
குடுமபத்வதப்பற்றசி மேற்ஷறகாருவைர பரஸபர நட்புடன் அறசிந்தசிருந்தகாரகள். மேற்றுமபடி 
இருவைரின் பழக்க வைழக்கங்களனளும, குணைநவடயபிலும பலப்பல வைபித்தசியகாசங்கள். இருவைரின்
கருத்துகளுமமே ஷபருமபகாலும ஒன்றுக்குப் பபின் முரண்பகாடகாகமவை 
அவமேந்தசிருக்கும. அப்படிப்பட்ட சந்தரப்பங்களனல்கூட இறுதசியபில் இருவைரும எந்த வைபிதமேகான 
பபிரச்சவனக்கும முகம ஷககாடுக்ககாமேல் வைழவமேமபகால் ஒன்றகாகசி இவணைந்து வைபிடுவைகாரகள். 

கசிருஷ் இன்வறய வைகாழ்க்வக முவறமயகாடு தன்வன முழுவமேயகாக இவணைத்துக்ஷககாண்டு, 
வைகாழ்க்வகவய ரசசித்து, அனுபவைபித்துக்ஷககாண்டிருந்தகான். அதன் பகாதசிப்பு அவைனது உவட, 
நவட, மபச்சு, பழக்கவைழக்கங்களனலும ஒட்டிக் ஷககாண்டிருந்தது. தமேசிழ் மபசும 
மபகாதுகூட ஷபருமபகாலும அவத ஆங்கசிலம மபகால் தகான் மபசுவைகான். கசிருஷ்ணைகுமேகார என்ற 
தன் வைடிவைகான ஷபயவரக்கூட நகாகரீகத்துக்கு ஏற்றவைகாறு, சசிறசிய ஷபயரகாக, அவனவைரும 
அவழப்பதுக்கு வைசதசியகாக கசிருஷ் என்று மேகாற்றசிக்ஷககாண்டகான். மேனதசில் 
பட்டவத மநருக்குஷநரகாக ஒப்புவைபிக்கும சுபகாவைம உவடயவைன். 

ஆனகால் . . . வைசந்தவன ஷபகாருத்தமேட்டில் இந்த ஷவைளனநகாட்டு வைகாழ்க்வக ஒன்றும ஷபரிய 
மேகாற்றங்கவள ஏற்படுத்தவைபில்வல. அமனகமேகாக தகான் உண்டு தன் மவைவலயுண்டு என்று 
தகான் இருப்பகான். தன்னுவடய ஷமேகாழசி, குடுமபம, தன்னுவடய தகாயகம என்ற 
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மககாட்பகாட்மடகாடு அதற்குள் ஆட்பட்டு ஒன்றசி வைகாழ்ந்து ஷககாண்டிருந்தகான். 

கதவு தசிறக்கும சத்தம மகட்டு தசிருமபபிப் பகாரத்தகான் கசிருஷ். வைசந்தன் வைந்து 
ஷககாண்டிருந்தகான். "?¡ய் வைசந்த் உமமுவடய ஆள் வைகாரப்மபகாறகாவைகாம. ஒருக்ககா ஷடலசிமபகான் 
எடுக்கட்டுமேகாம" என்று கசிருஷ் கூறசியதும மவைவல அலுப்பகால் வைவீடு வைந்த வைசந்தன் 
அவடந்த மேகசிழ்சசிக்கு அளமவையபில்வல. தன் மமேவச மமேலசிருந்த படத்வதமய ஒருகணைம 
பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகான். ஷவைளனநகாடு வைருவைதற்குமுன் அவைனும சந்தசியகாவும மசரந்து 
எடுத்துக்ஷககாண்ட படம அது. தன்வன மேறந்து கனவுலகசில் மேசிதக்க ஆரமபபித்தகான் 
வைசந்தன்.

வைசந்தன் வகயபிலசிருந்த படத்வதப் பகாரத்த கசிருஷ் "என்ன உமமுவடயவை உமவமேவைபிட 
உயரம மபகால இருக்கசிறகா" என்றகான்.

"ஓம, ஓம அவை என்வனவைபிட உயரந்தகான். ககாதலுக்கு கண் இல்வல என்பகாரகமள. அது 
இதுதகான். உயரம பகாரத்து வைருவைதசில்வலமய ககாதல்" ககாதலசின் சுககானுபங்கவள அறசிந்த 
இறுமேகாப்பபில் கூறசினகான் வைசந்தன்.

"புடலங்க ககாதல். நகான் ஷசகால்றன் என்டு குவற நசிவனக்ககாத எனக்ஷகன்றகா இந்த கண்டதும
ககாதல். ககாதலுக்கு கண்ணைபில்வல. இதசிஷலல்லகாம எனக்கு ஷககாஞ்சமும நமபபிக்வகயபில்வல. 
ககாதல் என்றகால் அந்தஸது, அறசிவு, அழகு எல்லகாம பகாரத்துதுதகான் 
வைரமவைண்டும. வைகாழப்மபகாறது நகாமதகாமன அத்மதகாடு கண் மூடித்தனமேகான இந்தக் ககாதல் 
தகான் இந்த divorce க்கும முக்கசிய ககாரணைம" என்றகான் கசிருஷ்.

"உந்த வைபிசரக்கவதய வைபிடும. உனக்ஷகன்னடகா ககாதவலபற்றசித் ஷதரியும. ககாதல் 
புனனதமேகானது. ககாதவல.. . . அதன் ஷமேன்வமேயகான இன்ப உணைரவுகவளயும, பபிரிவைபின் 
மசகாகத்வதயும அணுஅணுவைகாக உணைரந்து அநுபவைபித்தவைன் நகான். என் சந்தசியகாவவைப்பற்றசி 
எனக்குத்தகான் ஷதரியும." அவைள் மேமீது ஷககாண்ட நசிதரசனமேகான ககாதலகால் வைசந்தனனன் குரல் 
சற்மற உணைரச்சசி வைசப்பட்டு இருந்தது.

okay cool down வைசந்த். I have only told you my opinion dont't get angry. உமமுவடய மூவடயும 
குழப்பபிப்மபகாட்டன். I am really very sorry, இனனய கனவுகளுடன் மேகசிழ்ச்சசியகாக இருக்க 
மவைண்டியவைனனடம, ஏற்பட்ட வைகாக்குவைகாதம, வைசந்தனனன் மேனவத ககாயப்படுத்தசியபிருக்குமமேகா
. . . என எண்ணைபி பகசிரங்கமேகாகமவை தன் மேன்னனப்வபக் மகட்டுக்ஷககாண்டகான் கசிருஷ். 

ஷவைள்ளனக்கசிழவமே அன்று இருவைரும இவணைந்து வைபிமேகானநசிவலயத்துக்குக்கு மபகானகாரகள். 
சந்தசியகாவவைக் ககாணைப்மபகாகப்மபகாகசிமறகாம என்ற ஆதங்கத்மதகாடு ககாத்தசிருந்தகான் வைசந்தன். 
அவைன் அடிக்கடி முணுமுணுக்கும அந்தப் பகாடல் இப்மபகாதும அவைன் 
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ஷநஞ்சுக்குழசிக்குள் ஒலசித்துக்ஷககாண்மய இருந்தது. 

சந்தசியகாவும வைந்துவைபிட்டகாள். முதன்முதலகாக சந்தசியகாவவைக் கண்ட கசிருஷ் உண்வமேயபிமல 
அதசிரச்சசியவடந்தகான். சக்கரவைண்டியபில் சந்தசியகா வைந்து ஷககாண்டிருந்தகாள். வைகாழ்நகாள் 
முழுவைதும சந்தசியகாவைபின் வைகாழ்க்வக இந்த சக்கர நகாட்ககாலசிக்குள்தகானகா 
தஞ்சமேவடயப்மபகாகசிறது. அன்று அந்த படத்வதப் பகாரத்து வைகாக்குவைகாதப்பட்டுக் 
ஷககாண்மடகாமமே உண்வமேயபில் சந்தசியகா இப்மபகாது வைசந்தவன வைபிட உயரமேசில்வல. வைசந்தன் 
எத்தவன ஷபரிய மேனமதகாடு அவைவள ஏற்றுக் ஷககாண்டிருக்கசிறகான். அதற்கும எத்தவன 
ஷபரிய மேனது மவைண்டும. 

அதசிலசிருந்து மேமீள்வைதற்குள் "சந்தசியகா இவைன் என்னுவடய  room mate கசிருஷ்" என்று 
அறசிமுகம ஷசய்து வவைத்தகான் வைசந்தன். "?மலகா வைணைக்கம" என்று கசிருஷ் கூறசியமபகாதும 
அவைனுவடய கண்கள் சக்கரவைண்டிவயமய மநகாக்கசிக் ஷககாண்டிருந்தது. 
"இஷதன்ன உங்கட ககாலுக்கு என்ன நடந்தது" தன் மேனதசிலுள்ளவத மேவறத்து வவைக்க 
முடியகாமேல் மகட்டும வைபிட்டகான் கசிருஷ்.

"ஓ . . . இதுவைகா. இவைர ஷசகால்மலல்மயகா ஆமேசிக்ககாரங்கள் வவைச்ச கண்ணைபிஷவைடியபில 
என்னுவடய ககால் மபகாட்டுது." அவைள் சகாதரணைமேகாக கூறசினகாள்.

கசிருஷ் வைசந்தவன பகாரக்கசின்றகான். ககாதலசின் வைலசிவமேவய முதன்முதலகாக கண்கூடகாக 
பகாரத்து உணைரந்து ஷககாண்டகான். ககாதலசின் பகாவதயபில் . . . சந்தசியகா மேமீது வைசந்த் ஷககாண்ட 
ககாதல் தசியகாகமேகாக அவைன் கண்முன் வைபியகாபபித்து நசின்றது. அவைவனயறசியகாமேல் 
"really you are great" அவைவன ஷநஞ்சகாரஸ மேனதகாரஸ வைகாழ்த்தசினகான் கசிருஷ் என்ற 
கசிருஷ்ணைகுமேகார.   
 
shanmuhi@hotmail.com
மேகாரச் 2006 இதழ் 75 
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21. மமீண்டும் வருவம� எனைது வதசம்! - ககன

சசிறுமேசி ரமயகா சூரியவன மநகாக்கசி ஒரு படகு ஷசல்வைதுப் மபகால் ககாட்சசி. தமேசிழக எல்வலவய 
நுவழந்து தமேசிழகத்வத மநகாக்கசி வைந்துக் ஷககாண்டு இருக்கசிறது. ரமயகா தன் சசிறு ஷபகாமவமே 
வவைத்துக் ஷககாண்டு தன்வன சுற்றசி என்ன நடக்கசிறது என்று ஷதரியகாமேல் 
வைருகசிறகாள்.

" தகாத்தகா... நகாமமே எங்க மபகாமரகாம...! அமமேகா, அப்பகா எப்மபகா வைருவைகாங்க்"

ரமயகாவைபின் மேழவலக் மகள்வைபிக்கு அவைள் தகாத்தகா சங்கரன் கண்ணைவீரில் பதசிலளனத்தகான்.

" நகாமமே மவைற ஊருக்கு மபகாமறகாம...நகாமமே மபகானதும அவைங்க வைருவைகாங்க"

இலங்வக ரகாணுவை தகாக்குதலசில் ரமயகாவைபின் அப்பகா,அமமேகா இருவைரும ஷககால்லப் 
பட்டனர.தன் மபத்தசி ரமயகாவைபின் உயபிவரயகாவைது ககாப்பகாற்ற தமேசிழகத்தசில் அகதசிகளகாக் 
சங்கரன் வைருகசிறகான். மேழவலப் மபச்சு துடுக்ஷகனும குணைம ரமயகாவுக்கு.... று வையது தகான் 
இருக்கும. இலங்வகயபில் என்ன நடக்கசிறது என்றுக் கூட ஷதரியகாது.புது ஊருக்கு மபகாகும 
மேகசிழ்ச்சசியபில் இருக்கசிறகாள்.

"தகாத்தகா. ஊருக்கு மபகானதும மஹமேகாவுக்கு ஒரு அழககான ஷபகாமவமே வைகாங்கனும. 
அவைளுக்கு அடுத்த வைகாரம பபிறந்த நகாள் வைருது"

பகாவைம மஹமேகாவும அவைள் பற்மறகாரும ரகாணுவை தகாக்குதலசில் இறந்தவத அந்த பபிஞ்சுக் 
குழந்வதக்கு எப்படி ஷசகால்லசி புரிய் வவைப்பது.

இலங்வக அகதசிகள் எல்மலகாரும ரமேணைகாதப்புரத்தசில் வைந்தவடந்தனர. ஒவ்ஷவைகாருவைரின் 
மேனதசில் தகாய் நகாட்வட இழந்த மசகாகம, உறவுகவள இழந்த தூக்கம. னகால் ரமயகாவுக்கு 
மேட்டும புது ஊருக்கு வைந்த மேகசிழ்ச்சசி.

அரசகாங்க அதசிககாரி ஒவ்ஷவைகாருவைரின் ஷபயவர எழுதசிக் ஷககாண்டு இருந்தகார.ரமயகா வசயகாக 
மமேவஜயபில் இருக்கும அதசிககாரியபின் மபனகாவவை எடுத்தகாள்.

"ஏய் யகார நவீ !... மபகாய் உன் இடத்துல உக்ககாரு..." மேசிரட்டலகாக மபசசினகார.ரமயகா பயந்து தன் 
தகாத்தகாவைபிடம ஒடி வைந்தகாள்.

"ஏன் தகாத்தகா எல்மலகாரும இங்க வைந்மதகாம.எல்மலகாரும ஏன் அலுவுறகாங்க !. அமமேகா, அப்பகா 
எப்மபகா வைருவைகாங்க ?"
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"வைருங்வைகாங்கமமேகா ......"

"இங்க இருக்குறவைங்கள பகாரத்தகா பயமேகா இருக்கு. நமமே ஊருக்மக மபகாலகாம தகாத்தகா.."

"முடியகாதுமமேகா... அங்க சண்வட நடக்குது. நகாமே மபகாகக் கூடகாது !"

"ஏன் சண்வட நடக்குது ?"

தகாத்தகாரமயகாவைபின் மகள்வைபிக்கு சங்கரனகால் பதசில் ஷசகால்ல முடியவைபில்வல. இருந்தும 
சங்கரன் பதசில் அளனத்தகான்.

" சண்வடப் மபகாட்டு யகாரு ஷஜய்கசிறகாங்கமளகா அந்த இடம அவைங்களுக்கு ஷசகாந்தம. சண்வட
முடிஞ்சதும நகாமே மபகாலகாம"

"தகாத்தகா ! அங்க சண்வட எப்மபகா முடியும... நகாமே ஏப்மபகா தசிருமபபி அங்க மபகாமவைகாம"

இதற்கு பதசில் ??????

ஒவ்ஷவைகாரு இலங்வக தமேசிழரகளுக்கு ககாலம தகான் பதசில் ஷசகால்ல மவைண்டும. ககாலமமே 
உன்னனடமேகாவைது பதசில் உண்டகா......

jbkannan@rediffmail.com
யூன் 2006 இதழ் 78 

பத�வகள ©  2020



176                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

22.  கற்றம் புரிந்தவன. - கமரவவலன -

வைசந்த் ஜஸுவைல்லரி தசியகாகரகாயநகரிமலமய பபிரபலமேகான ஷபரிய நவகக் கவட. வைசந்த்லகால் 
மசட்டின் அப்பகா ககாலத்தசில் ஆரமபபிக்கப்பட்ட அந்தக் கவட கசிட்டத்தட்ட அறுபது 
வைருஷங்கவள ஷநருங்கசிக்ஷககாண்டிருக்கசிறது. ரகாமேன் அந்தக் கவடயபில் தகான் மவைவல 
பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகான். வையது முப்பது. கல்யகாணைமேகாககாத பபிரமமேச்சகாரி. வையதகான 
வைபிதவவைத் தகாயகார,அண்ணைன் மககாவைபிந்தன், அண்ணைபி மேமீனகா இவைரகளுடன் 
பவழயமேகாமபலத்தசில் வைகாடவக வைவீட்டில் வைசசித்து வைந்தகான்.

ரகாமேனுக்குச் சசின்ன வையதசிலசிருந்மத படிப்மப ஏறவைபில்வல.அப்பகாவும அககால மேரணைமேவடந்து 
வைபிட்டகார. கண்டித்து வைளரக்க ஆளனல்லகாமேல் பத்தகாம வைகுப்புடன் படிப்புக்கு 'வப' 
ஷசகால்லசிவைபிட்டு தவீய சகவைகாசம, குடி, சகீட்டகாட்டம என்று ஷபகாழுதுமபகாக்கசிக்ஷககாண்டு 
எதசிர ககாலத்வதப்பற்றசிக் கவைவலப்படகாமேல் இஷ்டம மபகால் வைகாழ்ந்து வைந்தகான். வைவீட்டுக்கு 
அடங்ககாத பபிள்வளயகாகக் அவைபிழ்த்து வைபிட்ட ககாவள மபகால் ஊர சுற்றசி ஷகட்ட ஷபயர சமபகாத்
¢த்துக்ஷககாண்டிருந்தகான்.

ககாக்வகக்கும தன் குஞ்சு ஷபகான்குஞ்சு அல்லவைகா? கண்ஷணைதசிமர மேகன் இவ்வைகாறு ஷகட்டுச் 
சகீரழசிந்து மபகாவைவத லட்சுமேசி அமமேகாளனன் தகாயுள்ளத்தகால் தகாங்கசிக்ஷககாள்ள முடியவைபில்வல. .

லட்சுமேசி அமமேகாளனன் தமபபி சுந்தரம ஷசன்வனயபில் ஒரு பபிரபல பள்ளனக்கூடத்தசில் தவலவமே 
ஆசசிரியரகாக இருந்தகார.நல்ல ஷசல்வைகாக்கு உவடய மேனனதர. ஊரின் ஷபரிய புள்ளனகளுடனும 
உயர பதவைபி வைகசித்தவைரகளுடனும அவைருக்கு ஷநருங்கசிய பழக்கம உண்டு. 
அவைரிடம ரகாமேவன அனுப்பபினகால் அவைனுக்கு ஏதகாவைது மவைவல வைகாங்கசிக் ஷககாடுத்து நல்ல 
வைழசிககாட்டிக் கவைனனத்துக் ஷககாள்வைகார என்ற நமபபிக்வக அவைரகளுக்கு இருந்தது.

அப்படிமய ஷசய்தகாரகள். அவைரகள் நசிவனத்ததும வைவீண் மபகாகவைபில்வல. சுந்தரம வைசந்தசிடம 
சசிபகாரிசு ஷசய்து அவைனுக்கு நவகக்கவடயபில் மவைவலயும வைகாங்கசிக்ஷககாடுத்தகார.

ரகாமேனும தசிருந்தசியவைனகாய் மேசிகவும சந்மதகாஷமேகாக வைகாழ்க்வகவய நடத்தசி வைந்தகான். சமபளம
ஷசகாற்பமேகாக இருந்த மபகாதசிலும .தகாரகாளமேகாகச் ஷசலவு ஷசய்தகான். அமமேகாவுக்கு 
வைபிவலயுயரந்த புடவவைகவள வைகாங்கசிக்ஷககாடுத்தகான். டகாக்சசி வவைத்து அமமேகாவவை 
ஷசன்வனவயச் சுற்றசியுள்ள §கத்தசிரங்களுக்கு அவழத்துச் ஷசன்று ககாட்டினகான். வைவீ£ட்டுக்கு
பபிரிட்ஜ், டி,வைபி ஆகசியவைற்வற வைகாங்கசிப்மபகாட்டகான். ஷவைளன மேனனதரகளனன் பகாரவவைக்கு அவைன் 
தன் நசிவலவமேக்கு மேமீறசி ஆடமபரமேகாக இருப்பதகாகத் மதகான்றசியது 
உண்வமேதகான்.ஆனகால் அவைன் அமமேகாவைபிற்மககா ரகாமேன் ஒரு உத்தமே புத்தசிரனகாக 
மேகாறசிவைபிட்டதகாக நசிவனப்பு!
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மககாபகாலனுக்கு மேட்டும மேனதசில் ஏமதகா சந்மதகமும உறுத்தலும இருந்துஷககாண்மட 
இருந்தன. ஷவைள்வளக்ககாரன் கமபனனயபில் ஸஷடமனகாவைகாக இருக்கும அவைனுக்கு அங்கு 
நல்ல் சமபளம. அவைனகாமலமய குடுமபச் ஷசலவுகவள சமேகாளனக்க முடியகாமேல் 
வைபிழசிபபிதுங்கசித் தசிணைறசியமபகாது, ஒரு நவகக் கவடயபில் சகாதகாரணை சமபளத்துக்கு மவைவல 
பகாரக்கும தமபபியகால் எப்படி இவ்வைகாறு 'தகாமதூஷமே'ன்று ஷசலவைழசிக்க முடிகசிறது? இதசில் 
ஏமதகா மேரமேம இருப்பதகாய் அவைனுக்குப் பட்டது. ஒன்றசிரண்டு முவற ஜகாவட 
மேகாவடயகாகத் தமபபியபிடம மகட்டும கூட அவைன் தசிருப்தசிகரமேகான பதசிவலத் தரகாமேல் ஏமதமதகா
ஷசகால்லசி மேழுப்பபியது அவைனுவடய சந்மதகங்கவள ஊரஜசிதம ஷசய்தது.

அடுத்த வத மேகாதம. கல்யகாணை சகீசன். அது மேகாதசிரி முக்கசியமேகான நகாட்களனல் 
நவகக்கவடகளனல் கூட்டம நசிரமபபி வைழசியும. நமபபிக்வகக்கும நகாணையத்தசிற்கும ஷபயர ஷபற்ற
வைசந்த் ஜஸுவைல்லரியபில் மகட்கமவை மவைண்டுமேகா?.

அன்று எதசிர பகாரகாத அளவைபிற்குக் கூட்டம. கவட ஆட்கள் பமபரமேகாய்ச் சுழன்று 
சுறுசுறுப்மபகாடு இயங்கசிக் ஷககாண்டிருந்தகாரகள்.

ரகாமேன் தகாலசிகள் வைபிற்கும கவுன்டரில் மசல்ஸமேன்.ஒரு வைட நகாட்டுக் குடுமபம தகாலசி 
வைகாங்குவைதற்ககாக வைந்தசிருந்தது-- நகாவலந்து ஆண்களும ஆமறழு ஷபண்களும இருந்தகாரகள். 
ரகாமேனுக்குத் ஷதரியும. இந்த மேகாதசிரி ஆட்கவள சுலபத்தசில் தசிருப்தசிப்படுத்த 
முடியகாது.ஷபண்கள் ஒவ்ஷவைகாரு டிவஸன் தகாலசியகாக எடுத்துப் மபகாடச் ஷசகான்னகாரகள். 
அலமேகாரிகமள கசிட்டத்தட்டக் ககாலசி. அவவைகவள ஆண்களனடம ககாட்டி அவைரகளுவடய 
மயகாசவனவயக் மகட்டகாரகள். ஒருவைருக்குப் பபிடித்தது மேற்றவைருக்குப் பபிடிக்கவைபில்வல 
இப்படியகாக வைபியகாபகாரம இழுத்துக்ஷககாண்மட மபகாயபிற்று. அவைரகள் நடந்துஷககாண்ட 
வைபிதத்வதப் பகாரத்தகால் சகீக்கசிரத்தசில் வைபியகாபகாரத்வத முடிப்பதகாகத் மதகான்றவைபில்வல 
மமேவஜயபில் வைபிதவைபிதமேகான தகாலசிகள் இவறந்து கசிடந்தன. எல்லகாவைற்வறயும ஒப்பபிட்டுப் 
பகாரத்துத்தகான் அவைரகளுக்குப் பபிடித்தவதத் மதரந்ஷதடுக்க மவைண்டும என்பதகால் அவவைகவள
எடுத்து அலமேகாரியபில் வவைக்கவும அவைரகள் வைபிடவைபில்வல.
ரகாமேனுக்கு அலுப்புத் தட்டியது. சட்ஷடன்று ஒரு ஷநகாடி சுதகாரித்துக்ஷககாண்டகான். அவைரகள் 
தங்களுக்குள் தவீவைபிர வைபிவைகாதத்தசில் ஈடுபட்டிருந்தமபகாது,அவைன் மேசின்னல் மவைகத்தசில் 
கவடக்குள்மள ஷசன்று வைபிட்டுத் தசிருமபபி வைந்தகான்.

அந்தக் கூட்டத்வதச் மசரந்த ஒரு மேனனதன் மேட்டும அவைவனக் கவைனனத்துக் ஷககாண்டிருந்தது 
ரகாமேனுக்குத் ஷதரியகாது. அந்த ஆள் மேட்டும தகாலசி ஷசலகனனல் பங்மகற்ககாமேல் ஒரு 
மூவலயபில் ஒதுங்கசி நசின்று மவைடிக்வக பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தது சற்று 
வைபித்தசியகாசமேகாகத்தகான் இருந்தது. அவைன் வககளனல் நசிவறயப் வபகவள வவைத்தசிருந்தகான். 
பகாரத்தகாமல அந்த வைட நகாட்டுக் குமபலசின் வைவீட்டின் மவைவலக்ககாரனகாக இருக்கலகாம என்று 
மதகான்றசியது. ஒரு வைழசியகாக அவைரகள் தங்களுக்குப் பபிடித்தமேகான தகாலசிகவள 
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வைகாங்கசிக்ஷககாண்டு கசிளமபபியமபகாதுதகான் ரகாமேனுக்கு நசிமமேதசிப் ஷபருமூச்சு வைந்தது.

நசிவறய வைகாடிக்வகயகாளரகள் வைருமஷபகாஷதல்லகாம முதலகாளன ஸடகாக்வகச் சரி பகாரப்பது 
வைழக்கம.அன்றும கவட மூடுவைதற்கு முன்னகால் நவககளனன் வகயபிருப்வப சரிபகாரத்தமபகாது
அவைருக்கு ஒரு அதசிரச்சசி! நகான்கு தகாலசிகள் குவறவைகாயபிருந்தன. அவைருக்குக் 
வகயும ஓடவைபில்வல .ககாலும ஓடவைபில்வல.மேனதசில் ஷபரும குழப்பம. ஆனகாலும ரகாமேவன 
அவைர எள்ளளவும சந்மதகசிக்கவைபில்வல. ககாரணைம அவைன் சுந்தரத்தசிற்கு உறவு. சுந்தரம எந்த 
அப்பழுக்கும இல்லகாத கண்ணைபியமேகான ஷபரிய மேனனதர.

இருந்தகாலும உண்வமேயகான நசிவலவய அறசிய, ரகாமேனனடம துருவைபித் துருவைபி வைபிசகாரித்தகார. 
எப்படித் தசிருட்டுப் மபகாயபிருக்கலகாம என்று பலவைபித யூகங்கள்; கவடசசியபில் அன்று 
கவடயபில் தகாலசி வைகாங்கசியவைரகளனன் வைபிலகாசங்கள் பபில் புத்தகத்தசிலசிருந்து 
தசிரட்டப்பட்டன. வைடநகாட்டுக் குடுமபத்தசினர குமபலகாக வைந்தசிருந்ததகால் அவைரகள் மேமீது 
மலசகாக சந்மதகம படரந்தது,

முதலகாளன வைசந்த், ரகாமேன், மேற்றும சசில கவட ஊழசியரகளுடன் முதலசில்அந்த வைபிலகாசத்தசிற்கு
வைபிவரந்தனர. நடந்தவதச் ஷசகான்னகாரகள்.

குடுமபத் தவலவைர பதறசிப் மபகானகார. அவைரும ஒரு வைபியகாபகாரியகானதகால் வைசந்தசின் நசிவலவமே
கண்டு இரக்கப்பட்டகார. அமத சமேயம தங்கள் மேமீது இமமேசியளவும சந்மதகப் பட மவைண்டகாம 
என்றும தங்கள் குடுமபத்தசில் யகாருமமே அந்த அளவுக்குக் ககீழ்த்தரமேகாக 
நடக்கக் கூடியவைரகள் இல்வல என்றும மேன்றகாடினகார. வைசந்தசிற்கும அவைர கூறசியதசில் 
நசியகாயம இருப்பதகாப் பட்டது. அவைரகள் நடந்து ஷககாண்ட வைபிதம கண்ணைபியமேகாகவும 
சந்மதகத்தசிற்கு அப்பகாற்பட்டும இருந்தது.

ஆனகால் அங்கசிருந்த மவைவலயகாள் மேட்டும ரகாமேவனமய வவைத்த கண் வைகாங்ககாமேல் 
முவறத்துப்பகாரத்துக் ஷககாண்டிருந்தகான். ஏமனகா ரகாமேன் அவைன் பகாரவவைவய தவைபிரத்து 
மவைஷறங்மககா பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்தகான்.

தசிருட்டு எப்படி நடந்தசிருக்கும?-இதுதகான் வைசந்தசின் மேண்வடவயக் குவடந்த மகள்வைபி.

அப்மபகாது ரகாமேன் அந்த மவைவலயகாவள சுட்டிக் ககாட்டி அந்த ஆவளத் தகான் சந்மதகப் 
படுவைதகாக வைசந்தசின் ககாதசில் கசிசுகசிசுத்தகான்.

வைசந்த் அவைவன அருகசில் அவழத்தகார.எதசிரபகாரகாதவைபிதமேகாகப் ஷபகாறசி கலங்குமபடி பளகாஷரன்று
அவைன் கன்னத்தசில் ஓங்கசி அவறந்தகார. ஒரு சசின்ன வைபிசகாரவனமய நடத்தசினகார. உரத்த 
குரலசில் மேசிரட்டினகார. ஷககாஞ்சமும இவத எதசிரபகாரக்ககாத அந்த ஆள் 
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பதறசிப் மபகானகான். அவைர ககால்களனல் தடகாஷரன்று வைபிழுந்து அழ ஆரமபபித்தகான்.

அப்மபகாது அந்தக் குடுமபத்தவலவைர குறுக்கசிட்டுப் மபசசினகார.

"அந்த ஆள் எங்கள் வைவீட்டு மவைவலயகாள் கன்யகாலகால். எங்களுக்கு தூரத்து உறவு கூட. 
பகாவைம பபிறவைபியபிமலமய ஊவமே. ஆனகால் நமபபிக்வகக்கும நகாணையத்தசிற்கும அவைவன யகாரும 
மேசிஞ்ச முடியகாது.வக படு சுத்தம. இன்று அவைன் கவுண்டருக்கு அருகசில் கூட 
வைரகாமேல் தூரத்தசில் தகான் நசின்றுஷககாண்டிருந்தகான்.அவைன் கண்டிப்பகாக இந்தத் தசிருட்டுக்குக் 
ககாரணைமேகாக இருக்க முடியகாது என்பவத நகான் தசிட்ட வைட்டமேகாகச் ஷசகால்ல முடியும. 
அதனகால் எக்ககாரணைம ஷககாண்டும அவைவனத் தயவு ஷசய்து சந்மதகப்படகாதவீரகள்." 
என்று ஷகஞ்சகாத குவறயகாகக் மகட்டுக்ஷககாண்டகார.

ஆனகால் வைசந்தசிற்மககா ரகாமேன் ஷசகான்னது உண்வமேயகாயபிருக்குமமேகா என்று சந்மதகம. 
அதனகால்,வைபிழசிகவள உருட்டிக்ஷககாண்டு மேமீண்டும கண்யகாலகாவல மநகாக்கசிக் கத்தசினகார: 
"தசிருட்டுப் பயமல உண்வமேவயச் ஷசகால்லசி¢டு, நவீதகாமன அந்தத் தகாலசிச் 
சரடுகவளத்தசிருடினகாய்? அவதஷயல்லகாம எங்ஷக ஒளனச்சு வைச்சசிருக்மக, மேரியகாவதயகாத் 
தசிருப்பபிக் ஷககாடுத்துட்டகா, இத்மதகாட வைபிட்டுடுமவைகாம. இல்வலன்னகா மபகாலீசுமல கமப்வளன்ட்
பண்ணை மவைண்டி வைரும. அப்மபகா உன் கதசி என்ன ஆகுமனு உனக்மக 
ஷதரியும, ஜகாக்கசிரவத"

தன்மேமீது அபகாண்டமேகாகப் பழசி சுமேத்தப்படுவைவத எண்ணைபிக் கலங்கசிய கன்யகாலகால் கண்ணைவீர 
வைபிட்டுப் புலமபபினகான். ஜகாவடயகால் ஷகஞ்சசினகான்.தசிருடமவை இல்வல என்று சத்தசியம ஷசய்து
ககாட்டினகான்.எல்லகாருவடய ககாலசிலும மேகாறசி மேகாறசி சகாஷ்டகாங்கமேகாக 
வைபிழுந்தகான். தசிருமபத்தசிருமப எல்மலகாவரயும குமபபிட்டு, தனக்கு எதுவுமமே ஷதரியகாது 
என்பவத ஜகாவட முலம அறசிவைபித்தகான்.அவைவனப் பகாரப்பதற்மக பரிதகாபமேகாயபிருந்தது.

மபகாலீசசில் புககார தரலகாம என்று ஒரு கவட ஊழசியர ஷசகான்னமபகாது, ரகாமேனுக்கு அதசில் 
ஏமனகா ஒப்புதல் இல்வல. அவைன் முகத்தசில் ஏமதகா கவைவல படரந்தசிருப்பதும அவைன் 
பதட்டத்மதகாடிருப்பதும நன்றகாகமவை ஷதரிந்தது. அவைன் வைகாவய மூடிக்ஷககாண்டு 
சுமமேகா இருந்தசிருக்கலகாம. இருந்தகாலும தன் பங்கசிற்கு ஏதகாவைது ஷசய்ய மவைண்டும என்ற 
உந்தலசில் கன்யகாலசிடம, "மடய் உன் மேமீதுதகான் எங்களுக்ஷகல்லகாம சந்மதகம, உண்வமேவயச்
ஷசகான்னகால் பபிவழத்தகாய். இல்லகாவைபிட்டகால் நடக்கறமத மவைறு" என்று 
மேசிரட்டிப்பகாரத்தகான்

அப்மபகாதுதகான் அந்த நகாடகத்தசின் எதசிரபகாரகாத கசிவளமேகாக்ஸ அரங்மகறசியது.

கண்யகாலகால் மககாபத்துடனும ஷவைறசியுடனும ரகாமேன் மமேல் புலசிமபகாலப் பகாய்ந்தகான். அவைன் 

பத�வகள ©  2020



180                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

சட்வடவயப் பபிடித்துப் பயங்கரமேகாக உலுக்கசினகான். மபச முடியகாவைபிட்டகாலும வசவக 
மூலமமே தன் மேனதசில் மதங்கசி இருந்தவைற்வற ஷவைளனயபிட்டகான். 
கூடியபிருந்தவைரகளுக்கு அவைன் ககீழ்க்கண்டவைகாறு ஷசகால்லத் துடிக்கசிறகான் என்பது புரிந்தது. 
ஒரு வகமதரந்த நடிகவனப் மபகால் தன் உணைரச்சசிகவளத் தத்ரூபமேகாக நடித்துக்க் ககாட்டி 
வைபிளங்க வவைத்தகான்.

"அமட அமயகாக்கசியகா! என்வனயகா தசிருடன் என்கசிறகாய். நவீ தகான் அந்த நவககவளத் 
தசிருடியவைன் என்பது எனக்கு நன்றகாகமவை ஷதரியும. எந்தக் மககாவைபிலசிலும சத்தசியம ஷசய்யத் 
தயகார. நவீ பூவன மபகால் பதுங்கசி வககளனல் தகாலசிகவள மேவறத்துக்ஷககாண்டு 
கவடக்குள் ஷசன்றவத நகான் என் கண்களகாமலமய பகாரத்துவைபிட்மடன். கவடயபினுள் ஷசன்று, 
கணைக்கு ஷலட்ஜரகளுக்கு நடுவைபில் அவைசரமேகாக ஒளனத்து வவைத்ததும எனக்கு நல்லகாமவை 
ஷதரியும. என் வைகாயகாமல உன்வனக் ககாட்டிக் ஷககாடுக்க மவைண்டகாம என்று தகான் 
ஷபகாறுவமேயகா இருந்மதன். என்வன உண்வமேவயச் ஷசகால்லுமபடி நவீமய உசுப்பபிவைபிட்டுட்மட. நவீ
எடுக்கல்மலன்னு இந்த சகாமேசி படத்துக்கு முன்னகாடி சத்தசியம ஷசய், பகாரக்கலகாம"

ரகாமேன் எதசிரபகாரகாத இந்த பலத்த தகாக்குதலகால் நசிவல குவலந்து சசிவலயனகான். ஓன்றும 
பதசில் ஷசகால்லத் ஷதரியகாதவைனகாய்த் தவைபித்தது அவைவனக் குற்றவைகாளன என்று 
ககாட்டிக்ஷககாடுத்தது. எல்லகாரும கவடக்குப்மபகானகாரகள். ஷலட்ஜரகளுக்கு நடுவைபில் 
தகாலசிகள் ஒளனத்து வவைத்தசிருப்பது கண்டு பபிடிக்கப்பட்டது. வைசமேகாக மேகாட்டிக்ஷககாண்ட ரகாமேன் 
குற்றத்வத ஒப்புக்ஷககாள்ள மவைண்டியதகாயபிற்று. எத்தவன நகாட்களகாக அவைன் இப்படி மேற்றவைர
கண்களனல் மேண்வணைத் தூவைபிவைபிட்டு இப்படித் தசிருடியபிருக்கசிறகாமனகா 
என்ற மகள்வைபியும எழுந்தது. அவைன் மேகாமேகா சுந்தரத்துக்கு வைபிஷயம ஷதகாவலமபசசி மூலம 
ஷதரிவைபிக்கப்பட்டது. " நன்றசி ஷகட்ட அந்தப் பயவல மபகாலீசசில் ஒப்பவடத்துவைபிடுங்கள். 
அதுதகான் அவைனுக்குச் சரியகான் தண்டவன. என் முகத்தசிற்ககாகப் பகாரக்க 
மவைண்டகாம," என்று கண்டிப்பகாகச் ஷசகால்லசிவைபிட்டகார சுந்தரம.

சுந்தரத்தசின் ஷபயருக்குக் களங்கம ஏற்படுத்த வைபிருமபகாததகால் வைசந்த்லகால் அப்படிச் 
ஷசய்யவைபில்வல . மவைவலவய வைபிட்டு ரகாமேவன உடனடியகாக நவீக்கசியமதகாடு நசின்றுவைபிட்டகார.

இன்ஷனகாரு சந்மதகாஷ சமேகாசகாரம! கன்யகாலகால் அந்த ஜஸுவைல்லரியபில் இரண்டகாவைது 
வைகாட்ச்மமேனகாக அமேரத்தப்பட்டகார.

லட்சுமேசி அமமேகாள் கதறவைபில்வல, கண்ணைவீரவைபிடவைபில்வல. "அவைன் ஷரகாமப நகாளகாமவை 
ஆடமபரமேகா ஷசலவு ஷசஞ்சப்பமவை என் மேனசுக்குள்மள மலசகா ஷபகாறசி தட்டிச்சு. ஷபரியவைன் 
ஷசகான்ன மபகாதும நகான் நமபவல. ஆனகா தசிருட்டும நமபபிக்வகத் துமரகாகமும 
பண்றவைனுக்கு கவடசசியபிமல இது தகான் கதசி. நன்றகாக அனுபவைபிக்கட்டும" என்று தனக்குத் 
தகாமன சமேகாதகானம ஷசய்துஷககாண்டகாள். அவைள் பகாரவவையபில் ஷபரிய மேகன் மககாவைபிந்தன் 
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இப்மபகாது சத்புத்தசிரனகாகத் ஷதரிந்ததசில் சற்றும ஆச்சரியமேசில்வல.

e-mail: gurusubra@yahoo.com
ஷசப்டமபர 2006 இதழ் 81 -
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23. ஒரு தகத�யவின தமமௌனைம் கதலந்தவப�து..! - கரு அரவவிந்தன -

என்றுமேசில்லகாதவைகாறு அந்தச் சசிவறச்சகாவல பரபரப்பகாக இருந்தது. கடந்த இரண்டு நகாட்களகாக
சசிவறச்சகாவலயபின் முன்பகுதசிவய மேட்டும கூட்டிப் ஷபருக்கசிச் சுத்தம ஷசய்து 
ஷககாண்டிருந்தமபகாமத யகாமரகா அங்கு வைருவக தரப்மபகாகசிறகாரகள் என்பவதக் வகதசிகள் 
புரிந்து ஷககாண்டகாரகள். இப்படியகான சமபவைங்கள் சுதந்தசிரதசின வைபிழகாவைபின் மபகாமதகா அல்லது 
அரசசியல் வைகாதசிகள் யகாரகாவைது பபிறந்ததசினம ஷககாண்டகாடும மபகாமதகா மேட்டுமதகான் 
நடப்பதுண்டு. அப்மபகாஷதல்லகாம வைகாய்க்கு ருசசியகாய் நல்ல சகாப்பகாடும இனனப்பும 
கசிவடக்கும. சுதந்தசிரதசின வைபிழகா என்றகால் சசிறசிய குற்றம ஷசய்து சசிவறக்கு வைந்தவைரகளனல், 
நன்னடத்வதயபில் உள்ளவைரகளுக்குச் சசில சமேயம சசிவறயபிலசிருந்து வைபிடுதவலயும 
கசிவடப்பதுண்டு;. ஷசன்ற மேகாதமமே, மதசசியக் ஷககாடிமயற்றசி ஜனகனமேன பகாடிச் 
சுதந்தசிரதசினக் ஷககாண்டகாட்டங்கள் எல்லகாம முடிந்துவைபிட்டன. எனமவை யகாமரகா அரசசியல் 
வைகாதசிகள்தகான் வைரப்மபகாகசிறகாரகள் என்பவதக் வகதசிகள் ஊகசித்துக் ஷககாண்டகாரகள். 
என்றுமேசில்லகாத அதசிசயமேகாய் அன்று சசிவற அதசிககாரிகள்கூட மநரத்தசியகாக உவட அணைபிந்து 
வைந்தசிருந்தகாரகள். அதசிககாவலத் தூக்கத்வதக் கவலத்துக் ஷககாண்டு சசிவறச்சகாவலயபில், 
ஷபண்கள் பகுதசியபில் பவைகானன படுத்தசிருந்த அவற வைகாசற் கதவு தசிறக்கப்பட்டது. என்ன, ஏது 
என்று ஷதரியகாததகால், பவைகானன ஷவைறுமேமன கண்கவள மூடிக் ஷககாண்டு தூங்குவைது மபகான்ற 
பகாவைவனமயகாடு ஷமேமௌனமேகாகப் படுக்வகயபிமலமய கசிடந்தகாள். யகாமரகா அருமக நடந்து வைரும 
சத்தம மகட்டது.

‘எழுந்தசிரு..!’ என்றகாள் அருமக வைந்த ஷபண் பணைபியகாளர. பவைகானன எழுந்து நசின்று நசித்தசிவரத் 
தூக்கத்மதகாடு மசகாமபல் முறசித்தகாள். வைந்தவைள் வைகாட்டசகாட்டமேகாய் சசிவறப் பணைபியகாளருக்கு 
உரிய சகீருவடயபில் இருந்தகாள். ஷபண்வமேயபின் நளனனம ஷககாஞ்சமகூட இல்லகாமேல், 
ஆண்வமேத் தன்வமேயபின் அகங்ககாரத்மதகாடு இருப்பதுமபகாலத் மதகாற்றம தந்தகாள். இப்படிப் 
பட்டவைரகளனடம வைகாய் தசிறந்தகாமல, ‘படகார’ என்று கன்னத்தசில் ஓங்கசி அவறதகான் வைபிழும 
என்பவதச் சசிவறச்சகாவலயபில் ஷபற்ற அனுபவைமூலம உணைரந்து ஷககாண்ட பவைகானன, எதுவும 
மபசகாது அவைவளமய பகாரத்தபடி நசின்றகாள்.

‘இந்தகா இவதப்பபிடி, குளனச்சு உவடமேகாத்தசிக் ஷககாண்டு சகீக்கசிரமவைகா’ என்று அவைளது வகயபிமல 
சலவவை ஷசய்த ஷவைள்வளநசிற மசவலவயயும, மமேல் அங்கசிவயயும தசிணைபித்தகாள் அந்தப் 
ஷபண் பணைபியகாள்.

எதுவும மபசகாது பவைகானன குளனயலவறக்குச் ஷசன்று குளனத்து உவட மேகாற்றசிக் ஷககாண்டு 
வைந்தகாள். தனக்குமேட்டும அதசிககாவலயபில் ஏன் இந்த உபசகாரம என்பது அவைளுக்குப் 
புரியவைபில்வல. ஆண் ஷபண் என்ற வைபித்தசியகாசம இல்லகாமேல், சந்தரப்பம கசிவடத்தகால் 
அவைளது இளவமேவயப் பருகத்துடிக்கும எத்தவனமயகா வைக்கசிரப் மபரவைழசிகள் அங்மகமய 
கண்முன்னகால் ககாத்தசிக்கசிறகாரகள் என்பவத அவைள் அறசிவைகாள். சசிவறச்சகாவலக்குள் நடக்கும 
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எத்தவனமயகா மவைண்டகாத சமபவைங்கள் பற்றசி ஏற்கனமவை இவைள் நசிவறயக் மகள்வைபிப் 
பட்டிருந்ததகால் ஷககாஞ்சம நடுக்கமேகாகமவை இருந்தது.

‘தவல வைகாரினனயகா, இஷதன்ன பத்தசிர ககாளனமேகாதசிரி முடிவய வைபிரிச்சு வைபிட்டிருக்கசிறகாய், மபகாடி 
சகீக்கசிரம தவலவய வைகாரிட்டுவைகா!’ என்று மேமீண்டும வைபிரட்டினகாள் அந்த பணைபியகாளர. யகாமரகா 
என்வனப் ஷபண் பகாரக்க வைருவைதுமபகால் ஏன் இந்த ஆரப்பகாட்டம? இவைள் அவைசர 
அவைசரமேகாகச் சகீப்வப எடுத்து தவல வைகாரிக் ஷககாண்வட முடிந்து ஷககாண்டு வைந்தகாள். 
முகத்தசிமல ஒருவைபித மசகாகம குடியபிருந்தகாலும, அன்றலரந்த தகாமேவரயகாய் முகம 
பளவீச்ஷசன்றசிருந்தது.

கறுப்ஷபன்றகாலும இவைளனடம ஒருவைபித வைசகீகரம குடிஷககாண்டிருக்கசிறது என்பவத மேனதுக்குள்
பதசித்துக் ஷககாண்டகாள் அந்தப் ஷபண் பணைபியகாளர.சற்று மநரத்தகால் ஷபரிய அதசிககாரி ஒருவைர 
அங்மக வைந்தகார. ‘இவைளகா..?’ என்ற சந்மதகத்மதகாடு அவைவள மமேலும ககீழும பகாரத்தகார.
‘ஷபயர என்ன?’ என்று மகட்டகார, ‘பவைகானன’ என்று ஒற்வறச் ஷசகால்லசில் இவைள் பதசில் 
ஷசகான்னகாள். ‘தசிமேசிர இன்னும அடங்கவைபில்வல’ என்று மேனதுக்குள் கறுவைபிக்ஷககாண்டு, 
அவைளது அவற சுத்தமேகா இருக்கசிறதகா என்று எட்டிப் பகாரத்தகார.

‘நவீயகா ஷபகாறுப்பு?’ என்று, தசிருமபபி அந்தப் ஷபண் பணைபியகாளவரக் மகட்டகார.

‘ஆமேகா!’ என்றகாள் அவைள்.

‘அவைவளச் ஷசக் பண்ணைபினனயகா?’ சந்மதகத்மதகாடு மகட்டகார.

‘இல்வல!’ என்றகாள்.

‘தசிருமபவும ஒரு தப்புச் ஷசய்ய இடம ஷககாடுக்ககாமத, கூட்டிட்டுப்மபகா..!’ குரலசில் அதசிககாரத் 
மதகாரவணை ஷதரிந்தது. ஷபண் பணைபியகாளர பயந்துமபகாய் பவைகானனயபின் வகவயப் பபிடித்து 
தறதறஎன்று ஒதுக்குப் புறமேகாய் இழுத்துச் ஷசன்றகாள். பபிடியபின் இறுக்கத்தசில் மவைதவன 
தகாங்க முடியகாமேல் பவைகானன வகவய உதறமவை பணைபியகாளருக்குக் மககாபம வைந்துவைபிட்டது.

‘ஏன்டி ஷககாண்டதுதகான் ஷககாண்டீங்க உங்க ஊரிவல ஷவைச்சுச் ஷசய்தசிருக்கலகாமமே, ஏன்டி 
இங்வக வைந்து ஷதகாவலச்சகீங்க?’ கடுப்மபகாடு தசிட்டினகாள். அவைள் ஏன் தன்வனத் தசிட்டுகசிறகாள் 
என்பது மேற்றக் வகதசிகளுக்குப் புரியகாவைபிட்டகாலும அவைள் என்ன ஷசகால்கசிறகாள் என்பது 
பவைகானனக்குப் புரிந்தது.

மேவறவைகான ஒரு இடத்தசில் அவைவள வைபிட்டு, அவைளது ஆவடகவள உருவைபினகாள் அந்தப் 
ஷபண் பணைபியகாளர. பவைகானனமயகா ஷவைட்கப்பட்டு இரண்டு வககவளயும மேகாரபுக்குக் குறுக்மக 
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கட்டிக் ஷககாண்டு அவைமேகானப்பட்டு நசின்றகாள்.

‘நவீ ஷகட்ட மகட்டுக்கு, உனக்கு ஷவைட்கம மவைற வைருகுதகாக்கும..!’ என்று எரிச்சமலகாடு ஏசசிக் 
ஷககாண்மட, பவைகானன உடமபபில் ஏதகாவைது மேவறத்து வவைத்தசிருக்கசிறகாளகா என்ற சந்மதகத்மதகாடு
அவைளது உடமபபில் ஓரிடமும மேசிச்சம வைபிடகாமேல் தடவைபிப் பகாரத்தகாள். அவைளது வகபட்ட
இடஷமேல்லகாம நகாக்கசிளனப்புழுக்கள் ஊரவைது மபகான்ற உணைரவைபில், அவைமேகானம தகாங்க 
முடியகாமேல் பவைகானன அப்படியும இப்படியும ஷநளனந்தகாள்.

‘சரி, டகான்ஸஸகாடினது மபகாதும, சகீக்கசிரம வைகா!’ என்று ஷசகால்லசிக் ஷககாண்மட அந்தப் 
பணைபியகாளர இடத்வத வைபிட்டகலமவை, பவைகானன தகாறுமேகாறகாய்க் கசிடந்த மசவலவய எடுத்து 
மேமீண்டும அணைபிந்து ஷககாண்டு தனது அவறக்குச் ஷசன்றகாள்.

‘இந்தபகார, உன்வனப் பகாரக்கப் ஷபரிய இடத்தசில இருந்து வைரறகாங்க. பவ்வைபியமேகாய் நடந்து 
ஷககாள்ளணும, புரியுதகா?’ என்று அந்த அதசிககாரிஅதட்டமவை, அவைள் சரி என்று தவல 
அவசத்தகாள்.

‘ஏதகாவைது ஏடகாகூடமேகாய் நடந்து ஷககாண்டிமயகா அப்புறம எங்கசிட்ட தப்பமேகாட்டகாய், புரியுதகா?’ 
மேமீண்டும மேசிரட்டினகார.

தசிடீஷரன யகாமரகா தடதடஷவைன்று ஓடிவைந்தகாரகள். நசிமேசிரந்து பகாரத்தகாள். கறுப்புப் பூவனகள். 
இவைரகள் எங்மக இங்மக? அரசசியமலகாடு ஷதகாடரபுவடயவைரகள் யகாரகாவைது வைருகசிறகாரகமளகா?

அவைரகள் எல்லகாப் பக்கமும சூழ்ந்து ஷககாண்டு, தங்களனன் கட்டுப்பகாட்டில் அந்த இடத்வதக் 
ஷககாண்டு வைந்தகாரகள். அவைரகளனல் ஒருத்தன் வைகாக்கசிமரகாக்கசியபில் ஏமதகா ஷசகால்லமவை, சற்று 
மநரத்தசில் அந்தப் பரபரப்புக்கு மேத்தசியபில் தசிடீஷரன அந்தப் ஷபண்மேணைபி மதகான்றசினகாள். 
அவைளது நவடயபிலும, பகாரவவையபிலும இளவமேத் துடிப்பு துள்ளனத் ஷதறசித்தது. ஷவைளனநகாட்டு 
நகாகரிகத்தசில் வைளரந்தவைள்மபகாலத் மதகான்றசினகாலும, அடக்க ஒடுக்கமேகாய் அழககான பச்வச 
நசிறத்தசில் மசவல அணைபிந்தசிருந்தகாள்.

அவைள் ஷசன்ற அவறக்குப் பவைகானனவய அந்த அதசிககாரி அவழத்துச் ஷசன்றகார.

பவைகானன உள்மள வைந்ததும, தனனப்பட்ட முவறயபில் பவைகானனமயகாடு ஏமதகா மபச 
வைபிருமபபியவைள்மபகால, அருமக நசின்ற மேற்றவைரகவளப் பகாரத்து ஷவைளனமய ஷசல்லுமபடி 
வசவக ஷசய்தகாள்.

தயக்கத்மதகாடு அவைரகள் வைபிலகசிச்ஷசன்றதும, ஒரு கணைம பவைகானனவயத் தவீரக்மேகாகப் 
பகாரத்துவைபிட்டு, ‘உட்ககாரு’ என்றகாள். பவைகானன முதலசில் தயங்கசினகாலும ஏமதகா மேந்தசிரத்தசிற்குக் 
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கட்டுப்பட்டதுமபகால அருமக உட்ககாரந்தகாள்.

‘என்வன யகாஷரன்று உனக்குத் ஷதரியுதகா?’

பவைகானன ‘ஷதரியகாது’ என்று தவலயவசத்தகாள்.

‘நகான்தகான் பபிரியதரஸசினன! என்றகாள்.

பவைகானன, யகாரகாய் இருக்கும என்று சசிந்தவனவய ஓடவைபிட்டகாள்.

‘இன்னும உனக்குப் புரியவலயகா?’ என்றகாள்.

மேமீண்டும பவைகானன ‘இல்வல’ என்று வககவள வைபிரித்து வசவக ஷசய்தகாள்.

‘என்னுவடய அப்பகாவைபின் மேரணைத்தசிற்கு நவீயும ஒரு ககாரணைம!’ என்றகாள் அவைள் நசிதகானமேகாக.

இப்மபகா பவைகானனக்கு ஏமதகா புரிவைதுமபகாலவும, அமதசமேயம தசிடீஷரன அவைவளப் பகாரத்ததசில் 
அதசிரச்சசியகாகவும இருந்தது. என்வனத்மதடி இவைள் இங்மக எதற்கு வைந்தகாள்? பவைகானனயபின் 
மேனவதப் படித்தவைள்; மபகால அவைமள பதசில் ஷசகான்னகாள். ‘எனக்கு நசிமமேதசியபில்வல. 
நடந்தவத எல்லகாம மேறந்தசிடணும என்றுதகான் இருந்மதன். ஆனகால் முடியவலமய, என்ன 
நடந்தது என்று எனக்குத் ஷதரியணும!’ என்றகாள்.

அவைள் என்ன ஷசகால்ல முற்படுகசிறகாள் என்பது இவைளுக்குப் புரியவைபில்வல.

‘உன்மனகாடு ஷககாஞ்சம தனனமய மபசணும!’ என்று ஷசகான்னவைள், தசிடீஷரன

‘நவீமயன் இப்படிச் ஷசய்தகாய்?’ என்று மகட்டகாள்.

மகட்குமமபகாமத அவைள் அழுதுவைபிடுவைகாள் மபகால இருந்தது.

பவைகானன அதற்குப் பதசில் ஷசகால்லத்தயங்கசினகாள்.

ஓற்வற வைகாரத்வதயபில் ஷசகால்லக்கூடிய பதசிலகா, ஷசகால்லசி முடிப்பதற்கு!

பவைகானனயபின் நவீண்ட ஷமேமௌனம அவைவள மமேலும சங்கடப்பட வவைத்தது. இவைளனடம இருந்து 
ஏதகாவைது முவறயபில் பதசில் எடுக்கமவைண்டும என்பதசில் அவைள் ஆரவைம ககாட்டினகாள்.
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‘என்னுவடய அப்பகா மேசிகவும நல்லவைர, அவைருவடய நல்ல குணைங்கள் பற்றசி உனக்குக் 
ஷககாஞ்சமகூடத் ஷதரிந்தசிருக்க நசியகாயமேசில்வல! என்ன இருந்தகாலும நவீ இவதச் 
ஷசய்தசிருக்கக்கூடகாது..!’ என்றவைளனன் கண்கள் கலங்கசின.

அவைள் மேனசுக்குள் அழுகசிறகாள் என்பது இவைளுக்குச் சட்ஷடன்று புரிந்தது.

அமத மபகான்ற வைலசிவயயும மவைதவனவயயும இத்தவன ககாலமேகாய் இவைளும அனுபவைபித்துக்
ஷககாண்டுதகாமன இருக்கசிறகாள் என்பது அவைளுக்குப் புரிந்தசிருக்க நசியகாயமேசில்வல. அவைள் 
குளனரூட்டிய அவறயபில் ஷசகாகுசுஷமேத்வதயபில் படுத்துக் ஷககாண்டு அனுபவைபிக்கும அமத 
மவைதவனவய, இவைமளகா சகீஷமேன்ட்டுத் தவரயபில் ககாற்மறகாட்டமேசில்லகாத சசிவறச்சகாவலயபில் 
வகதசியகாய் இருந்து ஷககாண்டு அனுபவைபிக்கசிறகாள். அவ்வைளவுதகான்!

‘அவைள் என்ன ஷசகான்னகாலும, ஏசசினகாலும மபசசினகாலும மதவவையபில்லகாமேல் நவீ வைகாய் 
தசிறக்கக்கூடகாது’ என்று சசிவறச்சகாவல அதசிககாரி ககாவலயபில் தசிருமபத் தசிருமப இவைவள 
எச்சரித்துவைபிட்டுச் ஷசன்றது ஞகாபகம வைந்தது. எனமவை ஷமேமௌனம ககாப்பது நல்லது 
என்று நசிவனத்தவைள், வைகாய் தசிறவைகாது நசிவனவுகவள மேமீட்டிப் பகாரத்தகாள்.

‘எனக்கும புரியுது பபிரியகா, உன்னுவடய அப்பகா மேசிகவும நல்லவைரதகான் ஆனகால் 
தவைறகானவைரகளகால் வைழசிககாட்டப்பட்டு அவைரகள் வைபிரித்த வைவலக்குள் சசிக்கசிக் ஷககாண்டு கண் 
மூடித்தனமேகாய் இருந்ததகால் வைந்த வைபிவனதகான் இது! நவீ உன்னுவடய அப்பகாவவை 
மேட்டுமத்தகான் இழந்தகாய், நகான் என் குடுமபத்வதமய இழந்து வைபிட்மடன் என்பது உனக்குத் 
ஷதரியுமேகா?; என்னுவடய அப்பகாவும, எங்கள்மமேல் அன்வபயும, பகாசத்வதயும அள்ளனயள்ளனக்
ஷககாட்டியவைரதகான் என்பது உனக்குத் ஷதரிந்தசிருக்க நசியகாயமேசில்வல. வையதகான ககாலத்தசில் 
ககாந்தசியபின் பக்தரகான அவைர எந்த ஒரு பபிரச்சவனயும மவைண்டகாம என்றுதகாமன தகானும 
தன்பகாடுமேகாய் வைவீட்டிமல அவடந்து கசிடந்தகார. ககாரணைமேசில்லகாமேல் அவைவர ஷவைளனமய இழுத்து 
வைந்து வைவீதசியபில் வவைத்துச் சுட்டுக் ஷககான்றமபகாது இமத மகள்வைபிதகான் என் மேனதசிலும 
எழுந்தது. சமேகாதகானத்வத நசிவல நகாட்டவைந்தவைரகளகா, அல்லது எங்கவளக் ஷககான்று குவைபிக்க 
வைந்வைரகளகா என்ற சந்மதகம அப்மபகாதுதகான் எங்கள் எல்மலகாருக்கும ஏற்பட்டது. நசியகாயம 
மகட்டதற்ககாகமவை என்னுவடய அக்ககா அந்த சசிப்பகாய்களகால் பகாலசியல் வைல்லுறவுக்கு 
உள்ளகாக்கப்பட்டகாள் என்பதகாவைது உனக்குத் ஷதரியுமேகா பபிரியகா? இதுமபகான்ற மவைதவன தரும
பலசமபவைங்கள் எங்க மேண்ணைபிமல நடந்தது உனக்குத் ஷதரிந்தசிருக்க நசியகாயமேசில்வல, 
ஏஷனன்றகால் எல்லகாமமே மூடிமேவறக்கப் பட்டுவைபிட்டன. மவைலசிமய பயபிவர மமேய்ந்தகால் 
யகாரிடம நகாங்கள் முவறயபிடுவைது? பவைகானனயபின் நவீண்ட ஷமேமௌனத்தகால் பபிரியகா மேமீண்டும 
நசிவல குவலந்தகாள்.

‘ஷசகால்மலன், நவீ ஏன் இப்படிச் ஷசய்தகாய்?’ இவைளது வககவளப் பற்றசிக் ஷககாண்டு, வைபிவட 
ஷதரிந்து ஷககாள்ளும ஆவைலசில் அவைள் மேமீண்டும மகட்டகாள்.
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பதசில் ஷசகால்வைதகா, வைபிடுவைதகா? இனனயும ஷபகாறுப்பதசில் பயனனல்வல என்று பவைகானன 
நசிவனத்தகாள். அவைவள அறசியகாமேமல, ஆற்றகாவமேயகால் மேனசுக்குள் ஷவைந்து ஷககாண்டிருந்த 
வைகாரத்வதகள், ஷமேமௌனத்வத உவடத்து ஷககாண்டு ஷவைளனமய ஷதறசித்தன.

‘ஏன்னகா, என்னுவடய அப்பகாவும நல்லவைரதகான்!’ என்றகாள் பவைகானன.

எதசிரபகாரகாமேல் வைந்து வைபிழுந்த வைகாரத்வதயபின் உண்வமே சுடமவை, அந்த அதசிரச்சசியபில் பபிரியகா 
கலங்கசிப்மபகானகாள். இவைளது வககவளப் பற்றசியபிருந்த அவைளது வககள் தகானகாகமவை 
தளரந்தன.

‘ஐயகாம ஷஸகாறசி..!’ என்று மேட்டும ஷசகால்லசிவைபிட்டு நவடபபிணைமேகாய்; ஷவைளனமயறசினகாள் பபிரியகா.

மமே 2008 இதழ் 101 
kuruaravinthan@hotmail.com
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24. மமீளவவிழ�யவில் ம�தந்த கவவிதத  - கரு அரவவிந்தன -

மேசின்னல் அடித்ததுமபகால எல்லகாமமே சட்ஷடன்று நடந்துவைபிட்டது. அதசிரச்சசியபில் இருந்து நகான்
மேட்டுமேல்ல, அவைளும மேமீளவைபில்வல என்பவத அவைளது அந்தப் பபிடி உணைரத்தசியது. ஏவ்வைளவு
லகாவைகமேகாய் அவைள் என்வனக்கடந்து சட்ஷடன்று தசிருமபபி பபின்பக்கமேகாய் வைந்து என்வன 
இறுக்கசி அவணைத்தகாள் என்பது எனக்மக வைபியப்பகாக இருந்தது. தன்வனப் பகாதுககாக்க என்வன
முன்னகால் தள்ளன நசிறுத்தசினகாமளகா, அல்லது எனது ஆண்வமேயபில் அவைளுக்கு இருந்த அதவீத 
நமபபிக்வகதகான் ககாரணைமமேகா ஷதரியவைபில்வல, எதுவைகாய் இருந்தகால் என்ன, என்வன நமபபிச் 
சரணைவடந்தவைவளக் ககாக்கமவைண்டியது எனது ஷபகாறுப்பு என்பவத உணைரந்து அவைளுக்கு 
அவடக்கலம ஷககாடுத்மதன்.

தற்ஷசயலகாகத்தகான் அது நடந்தது, பகாடசகாவலயகால் வைருமமபகாது அவைளது ஷபன்சசில் ஷபட்டி 
ஷதருவைபில் வைபிழுந்து வைபிடமவை அவதக் குனனந்து எடுக்க முயன்றமபகாது, முன்வைவீட்டு வைகாசலசில் 
படுத்தசிருந்த நகாய் தன்வனத் தகாக்கத்தகான் எவதமயகா எடுக்கசிறகாள் என்ற 
பயத்தசில் அவைவளத் துரத்தத் ஷதகாடங்கசியது. அந்த சமேயம பகாரத்து நகானும எங்கள் வைவீட்டுக் 
மகற்வரத் தசிறந்து ஷவைளனமய வைந்மதன். அதனகால்தகான் பகாதுககாப்புத்மதடி ஓடிவைந்து அருமக 
நசின்ற என்வனக் கட்டிப்பபிடித்தகாள். அழகு ஓவைபியம ஒன்று இதமேகான 
உடமபும சவதயுமேகாய் என்வனத் தசிடீஷரனக் கட்டிப் பபிடித்ததசில் நகான் அதசிரந்து 
மபகானஷதன்னமவைகா உண்வமேதகான். அதுவும சசிலநகாட்களகாக யகாரமேமீது எனக்கு ஒருவைபித ஈரப்பு 
ஏற்பட்டிருந்தமதகா, அவைமள வைலசியவைந்து என்வன அவணைப்பஷதன்றகால்? ஒரு 
ஸமலகாமமேகாஷன் ககாட்சசிப்படம மபகால அந்தக் ககாட்சசி என் மேனதசில் தசிருமபத்தசிருமப 
நசிழலகாடிக் கசிளுகசிளுப்வப ஏற்படுத்தசியது. ஷசகாரக்கத்தசிற்குப் மபகானது மபகான்ற அந்த இனனய 
சுகம அதசிக மநரம நவீடிக்கவைபில்வல. அதசிரச்சசியபில் இருந்து அவைள் மேமீண்டமபகாது, 
ஷபண்வமேக்மக உரிய நகாணைம அவைவளச் சட்ஷடன்று வைபிலகசி நசிற்கவவைத்தது. மவைரத்து 
வைபியரதசிருந்த முகத்தசில் இன்னமும பயக்கவள ஷதரிந்தது. இப்ஷபகாழுதும அவைளது உடமபு 
மலசகாகப் பதறசிக் ஷககாண்டிருப்பவத என்னகால் அவைதகானனக்க முடிந்தது. மூச்சு 
வைகாங்க ஓடி வைந்ததசில் அவைளது மேகாரபகம மமேலும ககீழும ஏறசி இறங்கசியது. பகாடசகாவலயபின் 
ஷமேல்லசிய ஷவைள்வளச் சகீருவட ஆங்ககாங்மக வைபியரவவையபில் மதகாய்ந்து மபகானதசில் அந்த 
இடத்வத மேட்டும சூரியஷவைளனச்சம வைட்டம மபகாட்டு அதசிசயமேகாய்க் ககாட்டியது. 
வையசுக் மககாளகாமறகா என்னமவைகா எனது பகாரவவை சட்ஷடன்று அங்மகபட்டுத் ஷதறசித்தமபகாது, 
அவைள் என்வன அவணைத்தமபகாது ஏற்படகாத உணைரவு அந்த வைனப்பபில் கசிளரந்ஷதழுந்தது. 
மவைறு மநரம என்றகால் எனது பகாரவவையபின் உக்கசிரத்வத அவைள் புரிந்து 
ஷககாண்டிருப்பகாள், இப்மபகாவதய நசிவலயபில் சுயமேகாக இயங்க முடியகாமேல் தடுமேகாறசியதசில் 
அவைள் அவதக் கவைனத்தசில் எடுக்கவைபில்வல என்பது எனக்குப் புரிந்தது. தப்பகாத இடத்தசில் 
தப்பகான பகாரவவை என்பதகால் வைலசிந்து பகாரவவைவயத் தசிவச தசிருப்பபிமனன்.

‘இதசிமல ஷககாஞ்ச மநரம இருங்க..!’ அருமக இருந்த மேரக்குற்றசிவயக் ககாட்டிச் ஷசகான்மனன்.
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அவைள் பகாவதவயத் தசிருமபபிப் பகாரத்தபடிமய தயக்கத்மதகாடு உட்ககாரந்தகாள். உட்ககாரந்ததும 
ஓடிச்ஷசன்று ஒரு டமளரில் தண்ணைவீர ஷககாண்டு வைந்து ஷககாடுத்மதன்.

அவத வைகாங்கசிய அவைள் என்ன ஷசய்வைது என்று ஷதரியகாமேல் உட்ககாரந்தபடிமய என்வன 
மமேலும ககீழும பகாரத்தகாள்.

‘பயந்து மபகாயபிட்டீங்க, இவதக் ஷககாஞ்சம குடியுங்க..’ என்மறன்.

சுயமேகாக இயங்கமுடியகாமேல் எனது வைழசி நடத்தலுக்ககாகமவை ககாத்த்தசிருந்தவைள்மபகால, 
மேளமேளஷவைன்று தண்ணைவீவரக் குடித்தகாள்.

முருகனுக்கு ஓரு பபிள்வளயகார யகாவன உருவைபில் வைந்தது மபகால எனது ககாதலுக்குப்
 வபரவைர நகாயபின் உருவைபில் உதவைபிக்கு வைந்தகாமரகா? என்று ஷதருவைபிமல வைபிழுந்து கசிடந்த 
புத்தகங்கவள ஒவ்ஷவைகான்றகாகப் ஷபகாறுக்குமமபகாதும மேனசுக்குள்  மயகாசசித்மதன். ஷபகாறுக்கசிய
புத்தகங்கவள அப்படிமய எடுத்து வைந்து அவைளனடம ஷககாடுத்மதன். வைகாங்கசிக் 
ஷககாண்டகாள், நன்றசி ஷசகால்லவைபில்வல. தன்வனச் சுற்றசி என்ன நடக்கசிறது என்மற ஷதரியகாத 
அதசிரச்சசி நசிவலயபில் அவைள் இருந்தகாள்.

‘ஆ யூ ஓமக..?’ என்று வைபினகாவைபிமனன்.

கனவுலகசிலசிருந்து கவலந்து ‘ஓம’ என்று என்வன நசிமேசிரந்து பகாரத்துத் தவல அவசத்தவைள், 
மேமீண்டும ஷமேல்லத் தவல குனனந்தகாள். அதுமவை அவைள் அழகசிற்கு அழகு மசரத்தது.
 
சற்மற தவல குனனந்தகாள், சகாமேமீ! இவைளழவக
எற்மற தமேசிழசில் இவசத்தசிடுமவைன்? கண்ணைபிரண்டும
ஆவள வைபிழுங்கும அதசிசயத்வதக் கூறுவைமனகா?
மேமீள வைபிழசியபில் மேசிதந்த கவைபிவதஷயல்லகாம
ஷசகால்லசில் அகப்படுமமேகா?
 
ஏக்கப் ஷபருமூச்சு வைபிட்டபடி ஷமேதுவைகான எழுந்து வைவீதசியத் தசிருமபபிப் பகாரத்தபடிமய வைவீடு 
மநகாக்கசி நடந்தகாள். என்வனத்தகான் தசிருமபபிப் பகாரத்தகாமளகா அல்லது தசிருமபவும தன்வன 
அந்த நகாய் துரத்தலகாம என்ற பயத்மதகாடு தசிருமபபிப் பகாரத்தகாமளகா ஷதரியவைபில்வல. 
அவைளுக்கு சற்றுமுன் நடந்தவத நசிவனத்துப் பயம இருந்தசிருக்கலகாம. நகாய் 
துரத்தகாவைபிட்டகாலும என் மேனம அவைவளப் பபின்னகால் துரத்தசிக் ஷககாண்மட ஷசன்றவத அவைள் 
அறசிந்தசிருக்க நசியகாயமேசில்வல. ஏக்கப் பகாரவவைமயகாடு அவைள் பபிரிந்தமபகாது, பகாரதசி கண்ட 
கனவுகவள எனக்குச் ஷசகாந்தமேகாக்கசி, அவைளனடம கண்ட அந்த ஆவள வைபிழுங்கும அழவக 
எனக்குள் ஷமேன்று சுவவைத்துப் பகாரத்மதன். நகான் நகானகாக இல்வல என்பவத என்வனவைபிட்டு 
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அவைள் பபிரிந்த அக்கணைமமே நகான் உணைரந்து ஷககாண்மடன்.

அவைள் என்வனவைபிட ஒரு வைகுப்பு மமேமல படித்துக் ஷககாண்டிருந்தகாள். பள்ளனச் சகீருவடயபில் 
கூட்டமேகாக மேகாணைவைபிகள் மபகாகுமமபகாது மேற்றவைரகவளவைபிட அவைள் மேட்டும வைபித்தசியகாசமேகாய் 
என் கண்களனல் பட்டகாள். தசினமும எத்தவனமயகா ஷபண்கவளப் பகாரத்தகாலும, என்வனக் 
கவைரக்கூடிய ஏமதகா ஒருவைபித கவைரச்சசி அவைளனடம இருந்தசிருக்கசிறது. அதுதகான் என் மேனம 
மநரககாலம ஷதரியகாமேல் அவைவளத் துரத்தசித் தசிரிகசிறது என்பவத நகான் புரிந்து ஷககாண்மடன். 
அவைள் கல்லூரி சகீருவடயபில் மேட்டுமேல்ல எந்த உவடயபிலும சசிரித்த முகத்மதகாடு 
அழககாகமவை இருந்தகாள். அந்த நசிகழ்வைபின்பபின் என்வனக் கண்டகால் ஒரு புன்சசிரிப்புடன் தவல
குனனந்து ஷககாள்வைகாள். ஷபண்வமேயபின் நளனனம அவைளது ஒவ்ஷவைகாரு அவசயபிலும 
ஷவைளனப்படுவைவதத் தசினமும அவைதகானனத்மதன். எனக்குள் ஷமேல்ல ஷமேல்லக் ககாதவல 
வைளரத்துக் ஷககாண்மடமன தவைபிர ககாதவலச் ஷசகான்னதசில்வல. ஷசகால்ல நசிவனத்தகாலும 
வைபிலகாங்கு மேமீன்மபகால நழுவைபிக் ஷககாண்மடயபிருந்தகாள். ஒரு நகாள் படிப்பதற்கு ஏதகாவைது 
கவதப்புத்தம இருக்குமேகா என்று வைலசிய வைந்து மகட்டகாள். கசிவடத்த சந்தரப்பத்வத ஏன் 
நழுவைவைபிடுவைகான் என்று குறுஞ்சசிமேலர நகாவைவல அவைளனடம ஷககாடுத்மதன். படித்துவைபிட்டு 
மேசிகவும அருவமேயகான நகாவைல் என்று வைரணைபித்தகாள். ஏன் என்று வைபினகாவைபிமனன். அதசில் 
வைரும கதகாநகாயகனனன் ஷபயர தனக்கு மேசிகவும பபிடித்த ஷபயர என்றகாள். அதன்பபின் 
எங்களனவடமய புத்தகப் பரிமேகாறல் அடிக்கடி ஷதகாடரந்து ஷககாண்டிருந்தது. நகாட்டின் மபகாரச் 
சூழல் ககாரணைமேகாக நகாங்கள் பயந்து பயந்மத தசினமும வைகாழமவைண்டி வைந்தது. ஒருநகாள் 
எங்கள் ஊவரமநகாக்கசி இரகாணுவைம தசிடீஷரன முன்மனறுவைதகாகச் ஷசய்தசி வைந்தது. நகாங்களும 
எங்மக மபகாவைது என்று ஷதரியகாமேல் அவைசரமேகாக இடம ஷபயரந்மதகாம. உயபிர வைகாழ 
ஆவசப்பட்டு ஆளுக்ஷககாரு தசிவச மநகாக்கசிச் ஷசன்றதகால் அவைவள நகான் மேமீண்டும 
சந்தசிக்கவைபில்வல. நகான் புலம ஷபயரந்து ஷவைளனநகாடு வைந்தசிருந்மதன். அவைளும அப்படிமய 
ஏதகாவைது ஷவைளனநகாட்டிற்குப் மபகாயபிருக்கலகாம என்று என்வனச்சமேகாதகானப் படுத்தசிக்ஷககாண்டு 
மேவறமுகமேகாக அவைவளத் மதடும முயற்சசியபில் ஈடுபட்மடன்.

மேசின்னஞ்சல்கள் தசினமும நசிவறய வைந்து குவைபிந்து ஷககாண்டிருக்கும. இலவைசம என்பதகால் 
வைபிருமபபியவைரகள் எல்லகாம தசிக்ஷகட்டில் இருந்தும அனுப்பபிக் ஷககாண்டிருப்பகாரகள். 
மவைண்டகாதவைற்வற அழசிப்பமத மேசிகவும சசிரமேமேகாக இருக்கும. அன்றும ஆரவைம 
ககாரணைமேகாக நண்பன் ஒருவைன் அனுப்பபிய மேசின்னஞ்சல் ஒன்வறத் தசிறந்து பகாரத்மதன். 
வைன்னனயபில் நடந்த ஒரு புத்தக ஷவைளனயபீட்டு வைபிழகாவைபில் பபிரதசி ஷபறுபவைளனன் பக்கம என் 
கவைனம தசிருமபபியது. அவைமளதகான், இயக்கப் ஷபயரகாக இருக்கலகாம ஷபயர மேட்டும 
மேகாற்றப்பட்டிருந்தது. அப்படி என்றகால் அவைள் அங்மகதகான் இருக்கசிறகாளகா? இது எப்படிச் 
சகாத்தசியமேகாயபிற்று, ஒரு நகாவயக் கண்டு பயந்து அந்த ஓட்டம ஓடியவைள், துப்பகாக்கசி 
ஏந்துவைகாளகா? என்னகால் கவடசசிவைவர நமபமுடியகாமேமல இருந்தது. தமேசிழர வைகாழ்ந்த 
நசிலஷமேல்லகாம இரகாணுவைத்தகால் ஷமேல்ல ஷமேல்ல ஆக்கசிரமேசிக்கப்பட்டது. யுத்தம ஓய்ந்து 
வைன்னன நசிலம பறசிமபகானமபகாது அவைளுக்கு என்ன நடந்தது என்மற ஷதரியவைபில்வல. எந்த 
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ஒரு ஷசய்தசியும அவைவளப்பற்றசிக் கசிவடக்கவைபில்வல. தசினமும வைரும தசிடுக்கசிடும 
ஷசய்தசிகவளக் மகட்குமமபகாதும, படங்கவளக் ககாஷணைகாளனகவளப் பகாரக்கும மபகாதும அவைவள
நசிவனத்து என் மேனம மவைதவனயபில் தடுமேகாறும.

ககாதலர தசினத்தசிலன்று மரகாஜகாப்பூக்கவள ஏந்தசிய வககள் எல்லகாம அன்று ககாரத்தசிவகப் 
பூக்கவள ஏந்தசி நசின்றன. ககாரத்தசிவகப் பூக்கள் சூடுவைதற்கல்ல, அரப்பணைபிப்பதற்மக என்பதும 
எனக்குத் ஷதரியும. ஆனகாலும அரபணைபிக்கும அந்த மேலரகள் நசிச்சயமேகாக அவைளுக்ககாக 
இருக்கக்கூடகாது என்று ஒவ்ஷவைகாரு தடவவையும என்மேனம சுயநலமேகாய் நசிவனக்கவவைக்கும. 
ஏமனகா இமமுவற மேட்டும மேலர வவைக்குமமபகாது என்வன அறசியகாமேமல குலுங்கசிக் குலுங்கசி 
அழுமதன். அன்று ககாஷணைகாளனயபில் பகாரத்த அந்தக் ககாட்சசி, அவைளது அந்த அலங்மககாலம 
என்வன மேமீண்டும மேமீண்டும அதசிரச்சசிக்கு உள்ளகாக்கசி உவறய வவைத்தசிருந்தது. ‘எதற்ககாக?’ 
என்ற மகள்வைபிக்குமேட்டும இதுவைவர பதசிமல கசிவடக்கவைபில்வல.

மேண்மேமீது ஷககாண்ட ககாதலகால்
மேண்ணைபின் மேகானம ககாக்கத்
தன்வனமய தந்த அவைளது அந்த
மேமீள வைபிழசியபில் மேசிதந்த வைலசிஷயல்லகாம
ஷசகால்லசில் அகப்படுமமேகா?

Kuru Aravinthan < kuruaravinthan@hotmail.com
28 ஷபப்ருவைரி 2011 1
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25.  - வவிதத - - ர�ம்ப்ரச�த் ( தசனதனை ) - 

வைகானம பபிரககாசமேகாக இருந்தது. அத்தவன ஷவையபில். ஷவைமவமே அதசிகமேகாயபிருந்ததகாமலகா 
என்னமவைகா ஒட்டுஷமேகாத்த சனமும கசிவடத்த நசிழல்களனல் பதுங்கசிக் ஷககாள்ள, அவதயும 
தகாண்டி சசிலர மவைகமேகாக வபக்குகளனலும, ககாரகளனலும இடமும வைலமுமேகாக கடந்து 
மபகாய்க்ஷககாண்டிருந்தனர. ககாரகளனல் ஷசகால்மவைகார பகாடு பரவைகாயபில்வல. ஏசசி இருக்கும. 
பகாவைம, நவடரகாஜகாக்கள் பகாடி தசிண்டகாட்டமதகான் என்று நசிவனத்துக்ஷககாண்மட அன்வன 
ஷபகாறசியபியல் கல்லூரிக்ஷகதசிமர இருந்த நசிழற்குவடயபில் நசின்றசிருந்தகார மவைதம.

அவைவரப் பற்றசிய மமேல்வைபிவைரங்கள் ஷககாஞ்சம. அவைர ஒரு மபகாலீஸ அதசிககாரி. வையது 42. 
உயரம ஐந்தவர அடிக்கும மமேல். வைகாட்டசகாட்டமேகான உடல்வைகாகு. கூடுவைகாஞ்மசரி மபகாலீஸ 
நசிவலயத்தசில்  சப்  இன்ஸஷபக்டர. அவைர அப்மபகாது நசின்றசிருந்த இடத்துக்கு 
பக்கத்தசில் தகான் அவைருக்கு வைவீடு. மேதசிய உணைவுக்கு வைவீட்டுக்கு வைந்து சகாப்பபிட்டுவைபிட்டுத்தகான் 
ஆபபீஸ ஷசல்வைகார. சகாப்பபிடும மநரம வைவர, டிவரவைர ஜவீப்வப ஷபட்மரகால் மபகால 
எடுத்துஷசல்வைகார. சகாப்பபிட்டவுடன், மவைதம ஷமேயபின் மரகாட்டிலுள்ள அந்த மபருந்து 
நசிவலய நசிழற்குவடயபில் ககாத்தசிருக்க, ஜவீப் வைந்ததும ஏறசிக்ஷககாள்வைகார. இது தசினமும 
நடக்கும ஒரு நசிகழ்வு. அப்படி அவைர அன்று ககாத்தசிருக்வகயபில் தகான் அவத கவைனனத்தகார.

அவைள் அழககாக இருந்தகாள். உயரம ஐந்தவர அடி. சுண்டினகால் ரத்தம வைரும நசிறம. அவைள் 
அந்தப் ஷபகாறசியபியல் கல்லூரி வைகாசவலத்தகாண்டி ஷவைளனமய வைருவைவதப் பகாரக்வகயபில் 
அவைளுக்கு ஒரு பதசிஷனட்டு வையதசிருக்கலகாஷமேன்று மதகான்றசியது. அதற்கு 
ககாரணைங்கள் இல்லகாமேலசில்வல. அவைள் வகயபில் இருந்தது ஒரு டிரகாஃப்டர. இது 
ஷபகாறசியபியல் கல்லூரிகளனல் முதலகாமேகாண்டு படிக்கும மேகாணைவைரகள் இன்ஜசினனயரிங் டிரகாயபிங்
பகாடத்துக்குப் பயன்படுத்துவைது. ஷபகாதுவைகாக முலகாமேகாண்டு மேகாணைவைரகள் பதசிஷனட்டு 
வையதகானவைரகளகாகத்தகான் இருப்பகாரகள். கசிட்டத்தட்ட அவைரின் மேகள் வையதுதகான். ஆனகால், 
இறுக்கமேகாய் கறுப்பு நசிறத்தசில் ஒரு டி & ஜசி டிசரட், ஷடனனம ப்ளூ நசிறத்தசில் அவதவைபிட 
இறுக்கமேகாய் ஒரு ஜவீன்ஸ பகாண்ட் அவைளனன் அவையங்கவள மேசிக மேசிக சத்தமேகாகக் 
கூவைபிக் ககாட்சசிப்ஷபகாருளகாக்கசிக்ஷககாண்டிருந்தன.

அந்த பஸஸடகாண்டில் அவைவரப் மபகால் ஷவைகு பலர ஓரக்கண்களகால் அவைவளமய மநகாட்டம
வைபிடுவைது ஷதரிந்தது. அதசில் சசிலர அவைவள வைபிழுங்கசிவைபிடுவைது மபகால் பகாரப்பவதயும அவைரகால்
கவைனனக்கமுடிந்தது. இவைர கவைனனத்துக்ஷககாண்டிருக்வகயபிமலமய சசிலர மரகாட்வடக் கடந்து 
அவைள் நசின்ற மபருந்து நசிறுத்தத்தசிற்கு ஷசன்று நசின்றுஷககாண்டனர. அவைள் இது எவதயும 
கவைனனயகாது தன்னுவடய ஷமேகாவபவல மநகாண்டுவைதும, அவ்வைப்மபகாது அதசில் எவதமயகா 
படித்துவைபிட்டு  சசிரிப்பதுவுமேகாக இருந்தகாள். மவைதத்துக்கு நடப்பது எதுவும சரிஷயனப் 
பட்டிருக்கவைபில்வல. அவைர ஆயகாசம ஷககாண்டவைரகாய் பக்கவைகாட்டில் தசிருமப அவைர கண்ணைபில் 
பட்டது அந்தக் ககாட்சசி.
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அந்த பஸ ஸடகாப்பபின் அடுத்த முவனயபில் ககால்களனல் சப்பணைபிக்ககால் மபகாட்டு 
அமேரந்தசிருந்த ஒருவைன் அந்தப் ஷபண்வணைமய ஷவைறசித்துக்ஷககாண்டிருந்தகான். வையது 
இருபத்தசியபிரண்டு இருக்கும. ஷவைளுத்துப்மபகான  சட்வட,அதசில் ஆங்ககாங்மக நூல் ஷவைளனமய 
வைந்தசிருந்தது, சசில இடங்களனல் ஷபகாத்தகான்கமள இல்லகாமேல் மசஃப்டி பபின் 
மபகாடப்பட்டிருந்தவத இங்கசிருந்மத கவைனனக்க முடிந்தது. புழுதசிபட்ட  தவலமுடி, சவைரம 
ஷசய்யப்படகாத முகம, ஒல்லசியகான உருவைம, அடர ககாப்பபி நசிறத்தசில் ஒரு பகாண்ட், அதுவும 
கசங்கசி சுருங்கசி படுமமேகாசமேகான நசிவலயபில், ககாலசில் ஷசருப்பு கூட இருக்கவைபில்வல. அவைன் 
கண்கவளப் பகாரக்கும தசிவசவய அவைதகானனக்வகயபில் அது அந்தப் ஷபண்ணைபின் கழுத்துக்குக் 
ககீமழ நசிவலகுத்தசியபிருப்பவத அவைரகால் உணைர முடிந்தது.

சற்று ஷதகாவலவைபில் ட்ரகாஃபபிக் மபகால. ககாரகளும, சரக்கு லகாரிகளும வைபிடகாமேல் ஹகாரன் 
சத்தத்வத வவைத்மத கூக்குரலசிட்டுக்ஷககான்டிருந்தன. சசிலர, ககார கண்ணைகாடி ஜன்னவலத் 
தசிறந்து எட்டிப்பகாரத்து கத்தவும ஷசய்தனர. தவைறகாக எவதயும அனுமேகானனத்துக்ஷககாள்ளும 
முன் ஒருமுவறக்கு இருமுவற சரி பகாரத்துக்ஷககாள்ளத்மதகான்றசியது. சற்மற அவைர 
பக்கவைகாட்டில் நடந்து அவைவனக் கடந்து சசிறசிது தள்ளன நசின்றுஷககாண்டு எதசிமர பகாரத்தகார. 
அவைள் இப்மபகாதும அவைளனன் மமேகாவபவலமய பகாரத்தபடி நசின்றசிருந்தகாள். அவைர தசிருமபபி 
அவைவனப் பகாரத்தகார. அவைன் பகாரவவை இப்மபகாதும அவைள் மேமீமத. அதுவும அவைளனன் 
கழுத்துக்கு ககீமழமய. ஷககாஞ்சம வைபிட்டகாலும ஓடிப்மபகாய் அவைள் வக பபிடித்து 
இழுத்துவைபிடுவைகான் மபகாலசிருந்தது. அவைருக்கு மககாபம வைந்துவைபிட்டது. 
அவைவன மநகாக்கசி தசிருமபபி நடந்து அவைன் முன்மன நசின்றகார. அவைன் பகாரவவை இப்மபகாது 
அவைளனடமேசிருந்து தசிருமபபி அவைரின் மபகாலசிஸ பூட் ஷஹூவைபில் நசிவலகுத்தசி நசின்றது. அவைவன 
மேசிரட்டும மதகாணைபியபில் அவைர மலசகான அடித்ஷதகாண்வடயகால் உருமே, அவைன் 
தசிருமபபி மமேமல தவல தசிருப்பபி அவைவரப் பகாரத்தகான். அவைன் முகத்தசில் எந்தவைபித சலனமும
இல்லகாமேல் இருந்தது அவைர மககாபத்வத மமேலும கசிளறசி வைபிட்டது.

'மடய், யகாரரகா நவீ?' அவைவன அவைர அதட்ட, சசில ஷநகாடிகள் அவமேதசி. பபின்,

'ஸஸ.. ஸகார, யகாருங்க? என்வனயகா?' அவைன் முகத்தசில் இப்மபகாதுதகான் ஏமதகா ஒன்வற 
புதசியதகாக மகள்வைபிப்பட்டதகான உணைரவு ஷதரிந்தது.

'என்வனமய தசிருப்பபி மகக்கறசியகா? நவீ யகாரரகா? இங்க என்ன பண்ற' இந்த முவற சற்று  
முரடகாகமவை மகட்டகார அவைர.

அவைன் மகள்வைபிகள் ஷதரிந்த ககாரத்தசில் சற்று பயந்தசிருக்கமவைண்டும அல்லது வைபிமனகாதமேகாக 
உணைரந்தசிருக்கமவைண்டும. எழுந்துஷககாண்டகான். எழுவகயபில் அவைன் பலவைவீனமேகாக 
இருப்பதகாகத் மதகான்றசியது. அவைன் உயரம அப்மபகாதுதகான் ஷதளனவைகாகத் ஷதரிந்தது. 
ஆறு அடி இருக்கலகாம. ஒல்லசியகாக இருந்தகான். அவைன் வககள் நசிதகானமேசின்றசி ககாற்றசில் 
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பலவைவீனமேகாக அவலவைதகாகத் மதகான்றசியது.

'ஸஸ..ஸகார, நகா.. நகான் .. இங்க.. சுமமமமேகா...' என்றபடிமய அவைன் இழுக்க, அவைர மககாபம 
எல்வலவய மேமீறசியபிருக்கமவைண்டும. நகாக்வகத் துறுத்தசி பற்களுக்கசிவடயபில் கடித்தவைகாமற 
சற்று சுளனத்தபடி அவைர வைலதுவகவய தூக்கசி அவைவன அவறய ஓங்க, அவைன் 
அப்மபகாதும ஏஷதகாரு உணைரச்சசியும அற்று நசின்றசிருந்தகான். அவைர வகவயத் தடுக்கமவைகா, 
அல்லது அடி மமேமல படகாமேல் தவைபிரக்கும தன்னனச்வச முறுவைலசிப்மபகா கூட இல்லகாமேல் 
இருந்தது அவைருக்கு வைபிமனகாதமேகாய்ப் பட்டது. 

ஓங்கசிய வக அந்தரத்தசிமலமய நசிற்க, அவைர புருவைங்கவளச் சுறுக்கசி அவைவன சந்மதகமேகாய் 
பகாரக்க, அவைன் குருமடகா என்று முதன் முவறயகாகத் மதகான்றசியது. ஷமேதுவைகாக உயரத்தசிய 
வகவய ககீழசிறக்கசிக் ஷககாண்டு அவைவனமய பகாரத்தகார அவைர. அவைன் பகாரவவைக் 
மககாணைத்துக்கு மநர எதசிமர அவைர நசின்றசிருந்தமபகாதும, அவைரின் கண்வணைமயகா, முகத்வதமயகா
பகாரக்கும மதகாரவணையபில் இல்லகாமேல், எவதமயகா பகாரத்த வைவகக்கு அவைன் நசின்றசிருந்தகான்.

'ஒனக்கு கண்ணு ஷதரியகாதகா?'.

'ககாது ஷதரியும சகார'.

'என்ன?'.

'எல்லகாருக்கும கண்ணுல குடுக்குற பகாரவவைய ஆண்டவைன் எனக்கு ககாதுல குடுத்துட்டகாரு 
சகார. ஷபறவைபி குருடன் சகார நகானு. சகார, உங்க சூவுல மலஸஸு இல்லதகாமன சகார. ககாலு 
வைழுக்கும சகார ஷவைய்யபில்ல. அதனகால சகீக்கசிரம மலஸஹூ மபகாட்டுடுங்க சகார'. 
அவைன் தன்வனப் பற்றசி தகாமன அப்படிச் ஷசகான்னது வைபித்தசியகாசமேகாயும, அவைரகால் 
ஜவீரணைபித்துக்ஷககாள்ள முடியகாததகாயும இருந்தது. அத்தவன மநரம அவைன் தன் கண்களுக்கு 
ஷபகாறுக்கசியகாய் ஷதரிந்ததும, இப்மபகாது சட்ஷடன ஒமர ஷநகாடியபில் அவைன் 
அப்பகாவைபியகாய்த் ஷதரிவைதும அவைரின் மமேமலகாட்டப் பகாரவவைகளனன் குறசிப்புக்கவள அவைருக்கு 
எழுதசித் தந்தசிருந்தன.

மமேலும, அவை ர ககாலசில் இருந்த ஷஹூவைபில் மலஸஹூ இல்வல தகான். இரண்டு நகாட்களகாகமவை 
இல்வல. எங்ககாவைது பகாட்டகா ஷஹூகவட இருந்தகால் வைகாங்க மவைண்டும என்று நசிவனப்பகார. 
ஆனகால் மவைவல பலுவைபில் மேறந்து மபகாவைகார. மலஸஹூ இல்லகாமேல் நடந்து இந்த இரண்டு 
நகாட்கள் பழகசியும வைபிட்டது தகான். மலஸஹூ இல்லகாதது ஷதரியக்கூடகாது என்றுதகான் 
பகாண்டகால் மூடி கவைர ஷசய்தசிருந்தகார. பபிறவைபிக்குருடன். ஷஹூ என்ன நசிறம, எப்படி 
இருக்குஷமேன்று கூடத்ஷதரியகாது. அப்படியபிருக்வகயபில் எப்படிக் கண்டுபபிடித்தகான். அந்த 
மபரிவரச்சலசிலும மலஸஹூ இல்லகாத ஷஹூவவை அதன் சப்தங்கவள வவைத்மத 
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கண்டுஷககாண்டது ஆச்சரயத்வத அளனத்தது.

'நவீ பபிறவைபியபிமலமய குருடு தகாமன. என் ககால் ஷஹூ மலஸ இல்லன்னு எப்படி கண்டுபுடிச்ச?'.

'சகார, உங்களுக்கு கண்ணு இருக்கு. அதனகால ககாதுக்கு மகக்குற சத்தங்கள நவீங்கலகாம 
அதசிகம கவைனனக்க மேகாட்டீங்க. என் பகாட்டி வைபிறகு ஷவைட்றப்மபகா பகாத்துக்கசிட்டு நசிக்கசிற எனக்கு
ககால்ல சசிலகாமபு குத்தக்கூடகாதுன்னு பக்கத்து வைவீட்டு மேசிலசிட்டரி மேகாமேகா குடுத்த 
ஷஹூ ஷரண்ட என் ககாலுல மேகாட்டிவைபிட்டுச்சு. அதுல மலஸஹூ இருக்ககாதுசகார. அத 
மபகாட்டுக்கசிட்டு இழுத்து இழுத்து நடப்மபன் நகான். அந்த ஷஹூவவைமயகா, இல்ல இப்மபகா நகான் 
மபகாட்டுக்கசிட்டு இருக்குற டிரஸவஸமயகா நகான் என் ககாதகால்தகான் பகாத்தசிருக்மகன். 
எனக்கு ஷதரியும சகார அந்த சத்தம' என்றகான் அவைன். அவைன் பகாரவவை அவைரின் கண்கவள 
முட்டகாமேல், அவைரின் மபச்சசில் சத்தங்கள் பபிறக்கும தசிவசவய குத்துமேதசிப்பகாகத் மதடி 
ஷநகாடிக்கு ஷநகாடி அவலந்துஷககாண்டிருந்தது.

'ஹ்மம சரி.. உன் மபரன்ன?'

'பகாண்டி சகார'.

'இங்க என்ன பண்றபகா?'.

'ஷதரியல சகார. எங்க மபகாறதுன்னு ஷதரியல'. அவைன் தவலகுனனந்துஷககாண்டகான். 
வைகாழ்க்வகயபில் ஒரு மேனனதன் ஷசல்ல மவைண்டிய தசிவச ஷதரியகாமேல் அல்லகாடுவகயபில் 
அவைன் இயலகாவமே அந்தத் தவலகுனனவைபில் அப்பட்டமேகாய்த் ஷதரிந்தது.

'ஏன், உனக்கு வைவீடு இல்வல?. அப்பகா அமமேகா?'.

'இல்ல சகார, நகான் ஷபகாறக்குறதுக்கு முன்னகாடிமய அப்பகா ஷசத்துட்டகார. அமமேகா என்வன 
ஷபத்துமபகாட்டுட்டு மபகாய் மசரந்துட்டகா சகார'.

'ஓஹ்... அப்ப ஷசகாந்த ஊரு? இவ்மளகா நகாள் யகாமரகாட இருந்த? உனக்கு வைவீடு எங்க?'.

'ஷசகாந்த ஊரு மேகாயகாரம பக்கம மபரளம சகார. பகாட்டி தகான் வைளத்துச்சு. ஷவைறகு ஷவைட்டும 
சகார. நகான் தூக்கசிட்டு வைருமவைன். வைபித்தகா சசில மநரம மசகாறு ஷபகாங்குற அளவுக்கு ககாசு 
கசிவடக்கும, சசில மநரம க டலமுட்டகாய்க்குதகான் மேசிஞ்சும. வைபிக்கசிலனகா பட்டினனதகான் 
சகார. பட்டினன ஷகடந்தகாலும ஒறவுன்னு ஷசகால்லசிக்க அது இருந்துச்சசி. மபகான வைகாரம அதும 
ஷசத்துமபகாச்சசி சகார. ஒத்த ஆளகால வைகாடவக குடுக்க முடியல. வைவீடுன்னு ஒண்ணும இல்ல. 
குருட்டுப்பயன்னு யகாரும மவைவலயும குடுக்கல சகார. அக்கமபக்கம 
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என்வன பபிச்சக்ககாரனகாக்க பகாத்தகானுவை . அங்க இருக்க புடிக்கல. இருக்குற பணைத்வத வைச்சு 
ஷமேட்ரகாஸ மபகாய் ஷபகாவழக்கலகாமனு வைந்மதன் சகார. நகான் குருடுன்னு யகாரும மவைவல 
தரல சகார. பபிச்வசயடுத்து ஷபகாவழக்கசிறதுக்கு மபகாய் மசரந்துடலகாமனு 
இங்கமய உக்ககாந்துட்மடன் சகார.'

மகட்டுக்ஷககாண்டிருந்த  மவைத த்துக்கு அதசிரச்சசியகாக  இருந்த து. குருட ன். அதுவும 
பபிற வைபியபிலசிருந்மத. இவறவை னகாய்ப் பகாரத்து த ரும வைகாழ்க்வக. அவத அப்ப டிமய ஏற்க த்தகான் 
மவைண்டும. அத ற்கு மே றுப்பு ஷசகால்ல  யகாரகாலும முடியகாது. ஆனகால், அந்த  
வைகாழ்க்வகவய எப்ப டி வைகாழ மவைண்டுஷமேன்று அவை ன் தகான் முடிவுஷசய்ய மவைண்டும. 
ஷசகால்வை து எளனது. ஷசய்வை து க டின ம. அவை ர த ன் க ண் பகாரக்க  ப ல  மபர ப ல வை ற்வற 
ஷசகால்லசியபிருக்கசிறகாரக ள். ஆனகால் ஷசய்த தசில்வல. இவை ன் ஷசகால்ல மவையபில்வல. ஆனகால் 
சகாக வும துணைபிந்துவைபிட்டகான்.

அடுத்த மவைவள உணைவுக்குக் கூட வைக்கசில்லகாமேல் , ஆனகால் ஷநஞ்சு நசிவறய 
வவைரகாக்கசியத்துடன், வைகாழ்க்வகவய முடித்துக்ஷககாள்ளவும துணைபியும ஒரு உலகம. அவைர 
அதுவைவர பகாரத்தமதயபில்வல. சசிக்னல்களனலும, மககாயபில்களனலும குருட்டு மேனனதரகள் 
எத்தவனமயகா மபருக்கு ஐமபது ககாசு, ஒரு ரூபகாய் நகாணையங்கவள பபிச்வச மபகாடுமமபகாது 
வைரகாத கழசிவைபிரக்கம, சசிந்தவன, அனுசரவன, மேரியகாவத இப்மபகாது இவைனனடம வைந்தது 
அவைருக்கு. அவைன் ஒரு பரிசுத்தத்வத வைபிடகாப்பபிடியகாகப் பற்றசிக்ஷககாண்டு நசிற்பது 
மபகான்ற தகான  உணை ரவு அவை வனப் பகாரக்வகயபில். 

'எப்மபகா கவடசசியகா சகாப்பபிட்ட?'.

'நகாலஞ்சு நகாளகாவுது சகார. அதும கூட பகாதசி பச்சத்தண்ணைபி தகான் சகார'.

'ஹ்மம... ' என்றுவைபிட்டு பகாக்மகட்டில் வகவைபிட்டு ஒரு சசின்ன ஃவபவ் ஸடகார சகாக்மலட்வட 
எடுத்து நவீட்டினகார 'இந்தகா இத சகாப்பபிடு'.

'சுமமேகா ஏதும மவைணைகாம'. அவை ன் த வலவய இட மும வை ல முமேகாக  ஆட்டிய ப டி 
ஆணைபித்த ர மேகாய்ச் ஷசகான்னகான். அவை ன் மே றுப்பபில், ஷசய ற்வக ஷதரிய வைபில்வல. அத ற்ககான  
மதவவையும அவை னனட ம இருக்க வைபில்வல என்ப தகாக த் மதகான்றசிய து.

ஸதசிரமேகாக அவைன் மவைண்டகாம என்றது பகாவதயபில் மபகாக எத்தனனத்து, கண்ணைகாடிக் கதவைபில் 
முட்டியது மபகான்றதகான உணைரவவைத்தந்தது. அவைன் அத்தவன ஸதசிரமேகாக இருந்தது, 
அவைவனப் பற்றசிய அவைரின் கணைபிப்வபத் தவைறகாக்கசியபிருந்தது. ஒன்றுமமேயபில்லகாத 
இவைனனடமும இத்தவன வவைரகாக்கசியமேகா என்று நசிவனத்துக்ஷககாண்டகார. ஏன் கூடகாது என வும
மதகான்றசிய து.
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'சரிப்பகா, இந்தகா இத புடி..' என்றுவைபிட்டு வகயபிலசிருந்த ஃவபவல அவைனனடம தந்துவைபிட்டு 'இத
தூக்கசிக்கசிட்டு என் கூட வைகா. இந்த மவைவலக்கு சமபளமேகா இத வைச்சசிக்க' என்றகார. 
ஆமமேகாதசிப்பகாய் சரி என்றுவைபிட்டு இரண்டு வககவளயும நவீட்டினகான் அவைன். இடது 
வகயபில் ஃவபவலயும வைலது வகயபில் அந்தச் சகாக்மலட்வடயும வவைத்தகார மவைதம. 
ஃவபவல கக்கத்தசில் வவைத்து இடுக்கசிக்ஷககாண்டு, வைலதுவகயபிலசிருந்த சகாக்மலட்வட 
மவைகமேகாக உரித்து உண்ணைத்துவைங்கசினகான் அவைன். அவைன் உணைடு முடிக்கக் ககாத்தசிருந்தகார 
மவைதம.

'என்மனகாட வைரியகா, மவைவல தமரன், மேகாசம ஆயபிரம ரூபகாய் சமபளம தமரன், பண்றசியகா?'. 
அவைன் சகாக்மலட் கவைவரக் கசக்கசி உள்ளங்வகயபில் வவைத்து அழுத்தசிக்ஷககாண்டு கக்கத்தசில் 
வவைத்தசிருந்த ஃவபவல வககளனல் இறக்கசிக் ஷககாள்வகயபில் மகட்டகார அவைர.

'ஐயகா....' என்று இழுத்தபடிமய கண்ணைவீர மேல்க அவைன் ககீமழ அவைர ககாலடியபில் குனனந்து 
வைலது வகயகால் துழகாவை, அவைசரமேகாய் தூக்கசி நசிறுத்தசினகார மவைதம.

அவைருக்குப் பபின்னகால், ஒரு மபகாலீஸ ஜவீப் கசிறவீச்சசிட்டு வைந்து நசின்றது.

'வைகா என்மனகாட' என்றுவைபிட்டு அவைன் வகவயப் பபிடித்து ஜவீப்புக்கு அவழத்துச்ஷசன்று 
பபின்னகால் ககான்ஸடபுள் கனகு என்கசிற கனகரகாஜ் அருகசில் அமேரவவைத்துவைபிட்டு, முன்னகால் 
ஏறசிக்ஷககாண்டகார.

'ஷசல்வைம, ஜவீப்ப மவைளச்மசரி ஆபபிஸஸுக்கு வைபிடு'. டிவரவைர ஜவீப்வப வைபிரட்டத்துவைங்க ஜவீப் 
அவைரின் ஆபபிவஸ மநகாக்கசி வைபிவரயத் துவைங்கசியது.

வைழசிஷயங்கும அவைருக்கு சசிந்தவனயகாகமவை இருந்தது. கடவுள் ஷககாடுத்த வைகாழ்க்வக. குருட்டு
வைகாழ்க்வக. அது பகாதசி தூரத்தசிமலமய அஸதமேனத்தசில். ஆனகால், ஷநஞ்சசில் அவைனுக்கு 
இருக்கும வவைரகாக்கசியம இருக்கசிறமத. ஷககாவலப் பசசிக்குக் கூட 
வைபிட்டுக்ஷககாடுக்க முடியகாத வவைரகாக்கசியம. தன் கண்ணைபில் இவைன் இன்வறக்குப் 
பட்டிருக்கவைபில்வலஷயனனல் மரகாட்மடகாரமேகாய் அனகாவதப் பபிணைம என்று தனக்கு 
வைகாக்கசிடகாக்கசியபில் ஷமேமசஜகாகசியபிருப்பகான் இவைன். ஆனகால் அவதப் பற்றசி இவைன் துளனயும 
கவைவலப்படவைபில்வல. சகாப்பபிடும ஒவ்ஷவைகாரு பருக்வகயும உவழப்பபின் ஊதசியமேகாக 
இருக்கமவைண்டும என்று நசிவனப்பவைன். இரண்டு வக, இரண்டு ககால், கண், ககாது, மூக்கு என
இருந்தும ஊனமேசில்லகாத உடல்கள், ரயபில் நசிவலயங்களனலும, மபருந்துகளனலும 
பபிக்பகாக்மகட் என ஊவர அடித்து உவலயபில் மபகாடுவைது இருக்க, இப்படியும சசில 
ஆத்மேகாக்கள் இருக்கத்தகான் ஷசய்கசின்றன. ஊனமுற்ற யகாருக்கும மேனம 
ஊனமேகாயபிருப்பதசில்வல. ஆனகால், உடலசில் ஊனமேசில்லகாத அமனகம மபருக்கு மேனம 
ஊனமுற்றுத்தகானனருக்கசிறது. வைபிந்வத உலகம.
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ஜவீப் கசிறவீச்சசிட்டு ஒரு வைவீட்டின் வைகாசலசில் நசின்றது. அது ஒரு இரண்டடுக்கு வைவீடு. வைகாசலசில் 
ஷபரிய மபகாரடு. மவைதம சசிஸடமஸ. மவைதம இறங்கசிக்ஷககாண்டு பபின்னகால் ஷசன்று 
ககான்ஸடபபிவள வைபிட்டு அவைவன இறங்கச் ஷசகால்லசி இருவைவரயும வைவீட்டிலுள்மள 
அவழத்துப்மபகானகார.

ஒற்வற அவறதகான் இருந்தது. ஷவைளனமய பகாரத்த வைவீட்டின் ஒரு பகுதசிவய நசிரந்தரமேகாகத் 
தடுத்து ஒரு கவடக்கு வைகாடவகக்கு வைபிடும மநகாக்கத்தசில் கட்டப்பட்டிருந்தது. அது இப்மபகாது
மவைதத்தசின் ஆதகாரங்கவள அலசசிஆரகாயும இடமேகாக இருக்கசிறது. அவறயபில் 
ஒரு ஓரத்தசில் ஒரு ஷபரிய மமேவஜயபில், மகஸட் மபகாட்டு மகட்கும ஆடிமயகா ஷசட் 
ஆவடயபில்லகாமேல் எலுமபுக்கூடகாய் கசிடந்தது. அதனருமக ஒரு கமப்யூட்டரும பக்கத்தசில் 
அமனகம பத்தசிரிக்வககளும சசில தஸதகாமவைஜ்களும கசிடக்க, அவவைகவளத்தகாண்டி 
ஒரு ஷபரிய ஸடீல் ஷபட்டி இழுத்தகால் ஷவைளனவைரக்கூடிய பல்மவைறு ஷபட்டிகவளக் 
ஷககாண்டிருந்தது. சசில ஷபட்டிகள் தசிறந்தசிருக்க, உள்மள வைரிவசயகாய் அடுக்கப்பட்ட 
மகஸட்களும அவைற்றசின் மமேல் சசில ஷபயரகளும எழுதப்பட்டிருந்தன. Local, 
Vizuppuram, Thindivanam இன்னும என்ஷனன்னமவைகா. அந்த மமேவஜக்கும முன்மன நவீளவைகாக்கசில் 
ஒரு மசகாபகாவும, பக்கவைகாட்டில் இரண்டும மசரகளும கசிடக்க, மமேவஜவய ஒட்டினகாற்மபகால் 
ஒரு கதவு மூடப்பட்டிருந்தது. பகாத்ரூமேகாக  
இருந்தசிருக்கலகாம.

'உக்ககாரு கனகு. உக்ககாருப்பகா பகாண்டி' என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டு அந்த நவீண்ட மசகாபகாவைபில் 
அமேரந்துஷககாண்டகார. பகாண்டிவய ஒரு மசரில் உட்ககார வவைத்துவைபிட்டு தகானும 
பக்கத்தசிமலமய அமேரந்து ஷககாண்டகார கனகு என்கசிற கனகரகாஜ்.

'பகாரு பகாண்டி, என்கசிட்ட வைர மகஸகள்ல சசில ஆதகாரங்கள் கசிவடக்கும. அதுல பலது மடப். 
அத ஓடவைபிட்டு அதுல என்ஷனன்ன குரல் பதசிவைகாகசியபிருக்மககா அவதஷயல்லகாம நவீதகான் 
பபிரிச்சசி ஷசகால்லனும. சசில மநரங்கள்ல சசில குத்தவைகாளனங்கமளகாட குரல் அந்த 
மடப்புல இருக்ககான்னு நவீ கண்டுபுடிச்சசி ஷசகால்லனும. அதகான் உன் மவைவல. அதுக்கு தகான் 
உனக்கு இங்மக சமபளம. ஷரகாமப கவைனமேகா ஷசய்யனும. நவீ ஷசகால்றத வைச்சசித்தகான் ஒரு 
நசிரபரகாதசி குற்றவைகாளன ஆகுறதும, ஒரு குற்றவைகாளன நசிரபரகாதசி ஆகுறதும. மேகாசம 
சமபளம ஆயபிரம ரூபகாய். வைவீட்டு ஷமேகாட்வட மேகாடில ஷககாட்டகா மபகாட்டுத்தகாமரன். நவீ அங்க 
தங்கசிக்மககா' 

'சரி சகார' என்றபடிமய ஆமமேகாதசிப்பகாய் தவலவய ஆட்டியபடி மகட்டுக்ஷககாண்டகான் பகாண்டி.

கூடமவை அமேரந்தசிருந்த கனகு என்கசிற கனகரகாஜ் ஏமதகா ஷசகால்ல எத்தனனத்தவைரகாய்த் 
ஷதகாடங்கசி, பகாண்டிவய நசிவனத்து சற்று தயங்கசியவைரகாய் மவைதத்வதமய பகாரத்தபடி 
அமேரந்தசிருந்தகார. அவைர தன்னனடம ஏமதகா ஷசகால்ல நசிவனப்பவத அவைரின் 
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பகாரவவையபிமலஷய புரிந்துஷககாண்டகார அவைர.

'சரி, கனகு ..அந்த தகாமபரம ஷககாடவுன் தசிருட்டு மகஸ என்னகாச்சு?' என்றபடிமய அந்த 
அவறவய வைபிட்டு ஷவைளனமய வைந்தகார. அவதமய எதசிரபகாரத்தவைரமபகால் உடமன கனகு 
எழுந்துஷககாண்டு மவைதத்வத ஷதகாடரந்து அவைரும ஷவைளனமய வைந்தகார.

'சகார, என்ன சகார, அவைன் ப்வளன்ட் சகார, அவைனப்மபகாயபி இங்க...' என்றுவைபிட்டு இழுத்தகார 
கனகு.

'கனகு, ஷரண்டு நகாளகா என் ஷஹூல மலஸஹூ இல்ல. உங்களுக்குத் ஷதரியுமேகா?' மகட்டகார 
மவைதம.

'அப்படியகா, ஷதரியகாமத சகார'.

'ஆனகா, இவைன் கண்டுபுடிச்சசிட்டகான். அதுவும ஜசி.எஸ.டி மரகாட்ல இருந்த ட்ரகாஃபபிக் சத்தத்துல .
ஷபகாதுவைகா மேகாற்றுத்தசிறன் இருக்கறவைங்க எல்லகாருக்கும அந்த ஊனத்த பகாலன்ஸ பண்ணை 
மவைற ஏதகாவைது தசிறவமே இருக்கும கனகு. இவைனுக்கு அசகாத்தசியமேகா மகக்குற சக்தசி இருக்கு. 
சத்தங்கள ஷமேகாழசிஷபயரக்கத்ஷதரிஞ்சசிருக்கு. நமேக்ஷகல்லகாம கண்ணு இருக்குறதுனகாலமய 
ககாது ஷசகால்றத நகாமே நமப மேகாட்மடங்குமறகாம. அதுல சசில மநரம தவைறுகள் நடக்கலகாமதகான்.
இந்த ஷரண்டு நகாளகா நவீங்க என் ககால் ஷஹூ மலஸ கண்டுபபிடிக்ககாமே வைபிட்டகா மேகாதசிரி. பகாண்டி 
மேகாதசிரி ஒரு புலன் இல்லகாதவைன் இன்னும அதசிகமேகா உண்ணைபிப்பகா கவைனனப்பகான். அதனகால 
அவைன் நமேக்கு நசிவறய பயன்படுவைகான்னு மதகாணுது. அத ஏன் நமேக்கு சகாதகமேகா நமமே 
இன்ஷவைஸடிமகஷன்ஸக்கு யூஸ பண்ணைக் கூடகாது? அவைனுக்கும அவைமனகாட கவுரவைத்வத 
வைபிட்டுக்ஷககாடுக்ககாமே வைகாழ ஒரு வைகாழ்க்வக கசிவடக்கும. நகான் இன்னனக்கு இவைன 
பகாக்கலன்னகா இவைன் ஷசத்மத மபகாயபிருக்கலகாம. இந்த மவைவல அவைனுக்கு ஒரு மேறுவைகாழ்வை 
நசிச்சயமேகா தரும கனகு'. ஷசகால்லசிக்ஷககாண்மட இருந்தவைவர வைகாய்பபிளந்து 
மகட்டுக்ஷககாண்டிருந்தகார கனகு. அங்மக ஒரு மேறுவைகாழ்வுக்ககான வைபிவத ஆழமேகாக 
வைபிவதக்கப்பட்டுக்ஷககாண்டிருந்தது.

 - ( ramprasath.ram@googlemail.com)
1 -ஏப்ரில் 2011 -
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26. சலனைங்களுக்க வயத�ல்தல  - - நவடசன (ஆஸத�வரல�ய�) -

ககாவல எட்டு மேணைபியளவைபில் ஷஜனனவைகாவைபில் ஒரு குறுக்குத் ஷதருவைபில் சமபந்த மூரத்தசி 
நசின்றுஷககாண்டிருந்தகார. அந்தத் ஷதருவைபின் ஒரு மூவலயபில் ரூரிஸட்  ஆபபீஸ இருந்தது. 
அங்மக நசின்றகால் ‘நவீங்கள் அல்ப்ஸ மேவலகளுக்கு ஷசல்லும வைகாகனத்வத 
பபிடிக்கலகாம’; என ஏற்கனமவை பஸ ஸரகாண்டில் இருந்த ஷபண் அவரகுவற ஆங்கசிலத்தசில் 
கூறசி இருந்தகாள். பபிரகான்ஸசும ஆங்கசிலமும கலந்த அந்த பதசிலசில் சமபந்த மூரத்தசி; 
முடிந்தவைவர ஆங்கசிலத்வத பபிரித்து எடுத்து புரிந்து ஷககாண்டு ஷதருவவைக் 
கண்டு பபிடித்தது தன்வன ஒரு சகாதவனயகாளனகாக தனக்குள் ஷமேச்சசிக்ஷககாண்டகார.  அவைர  
மேட்டுமதகான் அந்த இடத்தசில் தனனயகாக நசின்றுஷககாண்டிருந்தகார.  அந்த இடத்துக்கு முன்பகாக 
உள்ள இத்தகாலசிய ஷரஸமரகாரண்டில் இரண்டு ஷபரிய மேமீவசயுள்ளவைரகள் 
ககாவல உணைவுக்ககாக கதவுகவள தசிறந்து கதசிவரகவள தூக்கசி அடுக்கசிக் 
ஷககாண்டிருந்தகாரரகள். அவைரகளனடம ஷசன்று  மபச முயற்சசித்தகாலும  அங்கும சமபந்த 
மூரத்தசியபின் ஆங்கசிலம அவைருக்கு வக ஷககாடுத்தவைபில்வல.

சசிறு வையதசில் யகாழ்பகாணைத்தசில் பபிரன்சசிய ஷமேகாழசி படிக்க அலயனஸ பபிரகான்ஸ என்ற 
நசிறுவைனத்தசிற்கு ஒரு நகாள் மேட்டும மபகாய் வைபிட்டு நசிறுத்த்pக்ஷககாணைட தவைவற நசிவத;து 
சமபந்த மூரத்தசி கவைவலப் பட்டுக்ஷககாண்டகார. ஐமபது வையதுக்கு மமேல் 
கவைவலப்பட்டு என்னஷசய்யமுடியும?  இலங்வகயபில் எஞ்ஜசினனயரகாக இருந்து ஆங்கசிலம 
மபசும நகாட்டுக்கு மபகாகமவைண்டும என பபிடிவைகாதமேகாக ஆவுஸதசிமரலசியகா வைந்தகாலும 
இப்ஷபகாழுது மவைவலஷசய்யும எஞ்ஜசினனயரிங் கமபனன இருந்து மசகாலர ஷரக்மனகாலஜசி 
சமபந்தமேகான மேககாநகாட்டுக்கு ஷஜனனவைகா  வைந்துள்ளகார. மேககாநகாடு மநற்று முடிந்ததகால் இன்று 
சனனக்கசிழவமே அல்ப்ஸ மேவலக்கு சுற்றுப்பயணைம மபகாய் வைந்து வைபிடலகாம என நசிவனத்து 
ஏற்கனமவை ரிக்கட்வடப் ஷபற்றுக்ஷககாண்டு ககாத்து நசிற்கசிறகார. இன்று இரவு 
அவுஸதசிமரலசியகாவைபில் நகாவள இவைரதுமேவனவைபி வைந்ததும நகாவள பகாரிசுக்கு பபிரயகாணைம 
ஷசய்வைதற்குள் இந்த ஒரு நகாள் பபிரயகாணைம  அவைசரமேகாக ஒழுங்கு ஷசய்யப்பட்டது.  ‘இந்த 
இடத்துக்கு அல்ப்ஸ ஷசல்லும வைகான் வைருகசிறதகா’ என அழகசியஆங்கசிலத்தசில் 
வைந்த குரலுக்குரியவைவரத் தசிருமபபிப் பகாரத்தகார சமபந்த மூரத்தசி முப்பத்வதந்துக்கும 
நகாற்பதுக்கும இவடப்பட்ட வையதகான ஷபண் ஐமரகாப்பபிய மககாவடககால உவடயபில் 
சசிறுவகப்வபவய சுழற்றசிபடி நசின்று ஷககாண்டிருந்தகாள் 

‘நகானும அப்படித்தகான் நசிவனக்கசிமறன’;.

‘நன்றசி’

‘ரிக்கட் வைகாங்கசிவைபிட்டீரகளகா’
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‘இல்வல’

‘சசிறசிது தூரத்தசில் உள்ள பஸ நசிவலயத்தசில் ரிக்கட்வட வைகாங்குங்கள்.’

‘நகான் வைகாங்கசிவைருகசிமறன். என்வன வைபிட்டு மபகாய்வைபிடகாதவீரகள்? எனக் கூறசிவைபிட்டு சமபந்த 
மூரத்தசி மதகாளனல் தனது வகயகால் சசிறசிது தட்டிவைபிட்டு ரூரிஜ்ட் பஸ நசிலயத்வத மநகாக்கசி 
அவைசரமேகாக நடந்ததகாள்.

இவ்வைளவு மநரமும அவைவள சகாதகாரணைமேகாக பகாரத்துக்ஷககாண்டிருந்த சமபந்த மூரத்தசியபின் 
கவைனத்வத தூண்டிவைபிட்டகாள். ஐந்தவர அடிக்குமமேல்  உயரத்துடன் தவலமேயபிர மேங்கசிய 
ஷபகான்னனறம அல்லது தகாமேசிர நசிறத்துடன் சசில ஷவைள்வளமேயபிரகள் மசரந்து 
இருந்தது.

தவலமேயபிர பபின் கழுத்துக்கு  மமேல் ஷவைட்டப்பட்டு கழுத்வத மமேலும நவீளமேகாக ககாட்டியது . 
மமேக்கப்; அற்று ஐமரகாப்பபிய சமமேருக்கு உரிய இறுக்கமேற்ற மமேல்சட்வடயுடன் முழங்;ககால் 
வைவரயகான ககீழ்பகாவைகாவட. அலட்சசியமேகான உவடயலங்ககாரத்வத மேமீறசி 
இயற்வகயகான உடலவமேப்பு அவைவள அழகசியகாக ககாட்டியது. ககாலசில் மபகாட்டிருந்த ககாலணைபி 
சகாதகாரணைமேகாக ஷதருவைபில் நடப்பதற்கு மபகாடுவைது. அதசிலும குதசிக்ககால் சசிறசிது உயரந்து 
இருந்தது. அதசிக கவைனம எடுக்ககாத உவட அலங்ககாரம ஏதகாவைது ஷபரிய பதவைபி 
வைகசிப்பவைளகாக இருக்கலகாம.

ஆனகால் எப்படி அல்ப்ஸ மேவலக்கு இந்த உடுப்புபபில் வைருகசிறகாள். நசிச்சயமேகாக குதசிக்ககால் 
உயரந்த பகாத அணைபி ஷபகாருத்தமேசில்லகாதது. வகயபில் ஒரு சசிறு வக வப மேட்டும இருந்ததகால்
இவைளனடம மவைறு உடுப்பு இருக்கவைபில்வல. ஏமதகா மஹகாட்டலசில் இருந்து 
கவடவைவீதசிக்கு வைருபவைள் மபகால் அல்லவைகா வைந்தசிருக்கசிறகாள்?.

இப்படி சமபந்த மூரத்தசி நசிவனத்துக்ஷககாண்டிருக்கும மபகாது ஒரு இந்தசியர வைந்து மசரந்தகார. 
அவைரும ஷடல்லசியபில் இருந்து ஏமதகா மசரச்சுகளனன் மேககாநகாட்டுக்கு வைந்தசிருந்தவைர. அவைரிடம 
மபசசிக்ஷககாண்டிருந்த மபகாது இந்த ஷபண் ரிக்கட்வட எடுத்துக்ஷககாண்டு 
மேமீண்டும வைந்தசிருந்தகாள். இமத மநரத்தசில் வைகான் சகாரதசியும வைந்து வைபிட்டகார. இப்ஷபகாழுது 
ஷமேகாத்தமேகாக ஐந்து மபர அல்ப்ஸ மேவலக்கு அந்த வைகானனல் பபிரயகாணைத்துக்கு பதசிவு 
ஷசய்தசிருந்தகாரகள். மேற்றய இருவைரில் ஒருவைர அமேரிக்கர மேற்றவைர ஈரகாவன 
மசரந்தவைர. நகான்கு ஆண்களுடன் ஒரு ஷபண் ஏறுங்கள் என கூறசினதும சமபந்த மூரத்தசி 
தனக்கு பக்கத்தசில் நசின்ற ஷபண்  முதலகாவைதகாக ஏறட்டும என நசிவனத்து தயங்கசினகார.

அந்தப்ஷபண் வைண்டியபின் பபின சகீட்டில் ஏறசிவைபிட்டு வகவய நவீpட்டி சமபந்த மூரத்தசியபின் 
வபவய வைகாங்கசிய படி தனது அருகசில் இருக்குமபடி அவழத்தகாள். வைண்டியபின் பபின்சகீட்டுகள் 
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சமபந்த மூரத்தசிக்கு பபிடிப்பதசில்வல. தவலவய சுற்றும. அதுவும மேவலவய 
மநகாக்கசி ஷசல்வைது இந்தப் பபிரயகாணைத்தசில் வைகாந்தசி வைரக்கூடும எனப் பயந்தகாலும ஷபண் 
ஒருத்தசி தன் அருகசில் வைந்து உட்ககாருமபடி அவழப்பவத எப்படி மேறுப்பது என்பதகால் அவைள் 
அருமக உட்ககாந்தகார. முன்பகாக உள்ள சகீட்டுகளனல் அமேரிக்கரும ஈரகானனயரும 
அமேரந்தனர. சகாரதசித்கு பக்கத்தசில் இந்தசியர அமேரந்து ஷககாண்டகார.

எனது ஷபயர நசிக்கசி ஷதன் ஆபபிரிக்ககா என்று தன்வன அறசிமுகப்படுத்தசிவைபிட்டு தனது வபயபில்
இருந்து வைபிவலகூடிய ஷலன்ஸசுகளுடன் நசிக்மககான் கமேரகாவவை எடுத்தகாள்.

‘நகான் சமபந்த மூரத்தசி. எஞ்ஜசினனயர. ஆவுஸதசிமரலசியகாவைபில் இருந்து வைந்தசிருக்கசிமறன். 
நவீங்கள் படம எடுப்பவைரகா?’

‘இல்வல. நகான் ஷதகாழசில்சங்கத்தசில் மேருத்துவை பகுதசியபில் மவைவல ஷசய்கசிமறன். ஷபகாழுது 
மபகாக்ககாக படம எடுக்கும மவைவலவய ஷசய்கசிமறன’;;
 
‘இல்வல நகான் ஒரு சசிறசிய நசிக்மககான் வவைத்தசிருக்கசிமறன். அவத ஷவைளனயபில் எடுக்க 
ஷவைட்கமேகாக இருக்கசிது’

‘சசின்ன கமேகாரகாக்களகால் நல்லபடம எடுக்கலகாம. எனது படங்கவள நகான் உங்களுக்கு ஈ 
ஷமேயபிலசில் அனுப்புகசிமறன்’;.

இந்த மவைவளயபில் ஷஜனனவைகா இருந்த பள்ளத்தகாக்வக வைபிட்டு வைகான் மேவல அடிவைகாரத்தசில் 
ஷசல்லத் ஷதகாடங்கசியது. அழககான பகுதசிகவள சகாரதசி வைபிபரிக்க ஷதகாடங்கசினகார. நசிக்கசியபின் 
கமேரகாவைகால் வைகானுக்குள் இருந்த படி கண்ணைகாடி வைழசியகாக இயற்வக அன்வன 
தகாரகாளமேகாக அள்ளனத் ஷதளனத்தசிருக்கும கண்கவள பறசிக்கும  ககாட்சசிகவள படம எடுக்க 
ஷதகாடங்கசியமபகாது ஷபருமபகாலகான தடவவைகள் சமபந்த மூரத்தசிவயத்தகாண்டித்தகான் 
எடுத்தகாள். சமபந்த மூரத்தசி; ஒதுங்கசி படஷமேடுக்கு வைசதசியகாக இருந்தகார. பலமுவற 
அவைரது மதகாள்களனல் கமேரகாவவை நசிவலப்படுத்தசி படங்கள் எடுத்தகாள்.

உயரமேகான மேவலகளனன் அடிவைகாரத்துக்கு வைந்ததும வைகாகனம நசிறுத்தப்பட்டது. இயற்வகயபின் 
உபகாவதவய தணைபிப்பவைரகளும ககால்கவள நவீட்டவைபிருமபுவைரகளும இறங்கசினகாரகள். சமபந்த 
மூரத்தசி இறங்கசி சசில பழங்கவள மவைண்டிவைந்து நசிக்கசியபிடம 
ஷககாடு;துவைபிட்டு அருகசில் நசின்ற சகாரதசியபிடம ‘மேவலயபின் உச்சசியபில் என்ன ஷவைப்ப நசிவலயகாக
இருக்கும?’

‘2-4 ஷசன்ரிகசிமறட்க்கு இவடயபில் இருக்கலகாம’
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நசிக்கசி உங்கள் உவடகள் இந்தக் குளனவரத்தகாங்கும என நசிவனக்கசிறவீரகளகா?’

அவதப்பற்றசி நகான் நசிவனக்கவைபில்வல. மநற்று முழுவைதும ஷககான்பரன்ஸ. எதுவும 
மயகாசசிக்ககாமேல் படுத்தது வைபிட்டு;. அவைசரத்தசில் எழுமபபிவைந்துவைபிட்மடன்.  மேவல உச்சசியபில் 
உடுப்புகள் வைகாடவகக்கு எடுக்க முடியுமேகா? என தசிருமபபி சகாரதசிவய மகட்டகாள்

‘உவடகள் மேற்றுமே பனன சப்பகாத்துகவள வைகாடவகக்கு எடுக்கமவைண்டிவைரும. உங்கள் ககாலணைபி
மே ii மயற உதவைகாது’ என கூறசியபடி சசிரித்தகான்

‘நசிக்கசி என்னனடம ஒரு ககாஸமேமீர சுவைட்டர உள்ளது. உங்களுக்கு ஆட்மசபவன இல்லகாவைபிடில் 
அவதத் தரமுடியும’;என்றகார சமபந்த மூரத்தசி

‘நகான் சந்மதகாசப்படுமவைன்.’; என வைகாங்கசி அணைபிந்து ஷககாண்டகாள்.

மேமீண்டும வைகான் ஏறசி மேவலவய மநகாக்கசி பயணைபித்தது.வைவளவைகானபகாவத பச்வசபமசஷலன்று 
இருந்தது. இவடக்கசிவடய அரிவைபிகளும; குடி இருப்புகளும அந்த பபிரமதசத்தசின் கண்ணுக்கும
கமேரகாவுக்கும ககாட்சசி வைடிவைங்களகாக்கசியது. சமபந்த மூரத்தசி பக்கம 
பள்ளத்தகாக்ககானபடியகால் நசிக்கசி சமபந்த மூரத்தசியபில்  சகாய்ந்தபடி படங்களகாக எடுத்துக் 
ஷககாண்டிருந்தகாள்.ஷபண் உடலசின் ஷநருக்கமேகான நசிவலவய உணைரத் ஷதகாடங்கசியமபகாது  
மேவலப்பகாவதயபின் வைவளவுகள் சமபந்த மூரத்தசி தவலவய சுற்றத் ஷதகாடங்கசியது.

‘நசிக்கசி எனக்கு தவல சுற்றுகசிறது. இந்த வைவளவுகளகால் எதற்கும கவைனமேகாக இரு. 
சசிலமவைவள வைகாந்தசி வைரக்கூடும’என்றகார சமபந்த மூரத்தசி.

‘அதற்ஷகன்ன இப்படிமய குனனந்தசிரு’.என்று ஷசகால்வைபிட்டு சமபந்த மூரத்தசி மமேலகாக படத்வத 
எடுத்துகஷககாண்டிருந்தகாள். இப்ஷபகாழுது அவைளது முழங்வககவள சமபந்த மூரத்தசி முதுகசில் 
பதசித்து படத்வத எடுத்துக்ஷககாண்டிருந்தகாள்.

 சமபந்த மூரத்தசிக்கு அவைளுடன் அன்னனமயகான்னனயமேகாக இருந்தது இன்பமேகான குறுகுறுப்வப
அளனத்த  மநரத்தசில் ஒருவைபித கூச்சத்வதயும அளனத்ததுத்தது.

வைகாகனம மேவல அடிவைகாரத்தசில் நசிறுத்தப்பட்டது. அங்கசிருந்து மேவல உச்சசிக்கு மகபபிள் ககாரில்
ஷசன்றகாரகள்;. மகபபிள்ககாரில் சசிறசிது வைபிலகசி நசின்றகார சமபந்த மூரத்தசி; ஆனகால் நசிக்கசி தனது 
வகப்வபவய சமபந்த மூரத்தசியபிடம ஷககாடுத்து வைபிட்டு தூரத்தசில் ஷதரிந்த பனனபடரநத 
மேவலசசிகரங்கவள படம எடுததுக்ஷககாண்டிருந்தகாள.;  மேவல உச்சசிக்கு ஷசன்றதும சமபந்த 
மூரத்தசிவய ககாத்தசிருக்க ஷசகால்லசிவைபிட்டுபனனசப்பகாத்துகவள வைகாடவகக்கு எடுக்கும இடத்தசில் 
மேவறந்து தசிருமபபிய மபகாது மேற்றய மூவைரும 
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சகாரதசியுடன் முன்மன ஷசன்றுவைபிட்டனர.

இப்ஷபகாழுது மேவலமயறும இடத்தசில் தசிடீஷரன வைவீசசிய பனனப்புககாரகால்  மேசிகவும சசிறசிய 
தூரமதகான்  கண்களுக்க புலப்பட்டது.  சமபந்த மூரத்தசிக்கு சகாரதசியபின் பச்வச மமேல்சட்வட 
அவடயகாளமேகாக இருந்தது. சமபந்த மூரத்தசியபின் வகவய இறுக்கமேகாக 
பபிடித்தபடி நசிக்கசி வைந்தமபகாது ‘ஏதகாவைது பபிரச்சவனயகா? நசிக்கசி என்றகார

‘இல்வல  எனது கண்ணைகாடி மமேல் பனனபடரந்து மேவறக்கசிறது. கண்களுக்கு மபகாடும 
ஷலன்வச மஹகாட்டலசில் வைபிட்டுவைபிட்டு வைந்துவைபிட்மடன்.’

‘மேவலமயற எந்த ஆயுத்தமும இல்லகாமேல் வைந்தசிருக்கசிறவீரகள’;
 
‘நல்லமவைவள உங்கள் உதவைபி கசிவடத்து.’

‘நகான் இல்லகாமேல் வைபிட்டகாலும எந்த ஆணும உங்களுக்கு உதவைபி ஷசய்தசிருப்பகாரகள்.’

சடப் நகான் மமேக்கப் கூடமபகாடகாமேல் வைந்தகாதவீருக்கசிமறன். இரண்டு ரீன் ஏஜ் பபிள்வளகவளப் 
ஷபற்றுள்மளன். அப்படி இருந்தும நவீங்கள் ஷசகால்வைது இந்த குளனவரவைபிட புல்லரிக்க 
வவைக்கசிறது.

‘ நகான் உங்கள்மளகாடு ஷதன் ஆபபிரிக்ககா வைருவைதகாக தவீரமேகானனத்துள்மளன்’

‘ஆககா ஆககா இப்படி ஷபகாய்கள் இந்த இடத்தசில் ஷசகால்வைது எனக்கு பபிடித்தசிருக்கு.’

இருவைரும  மேவலயபின் உச்சசிக்கு வைந்த மபகாது எங்கவள பகாரத்தபடி மேற்றமயகார  
சகாரதசியுடன்; நசின்றகாரகள்

சகாரதசி நவகசுவவையகாக ‘இருவைரும எங்கவளவைபிட்டு பபிரிந்து வைவீட்டீரகள் என 
நசிவனத்துக்ஷககாண்டு  ஷதன் ஆபபிரிக்ககா துரதரகாலயத்துக்ககா இல்வல ஆவுஸதசிமரலசியகாவுக்ககா
அறசிவைபிப்பது என மயகாசசித்துக்;ஷககாண்டிருந்மதகாம.

‘நசிக்கசியபின் கண்களுக்கு ஷலன்சு இல்லகாத படியகால் நகான் நசின்று கூட்டி வைரமவைண்டி 
இருந்தது.’

‘நகான் எந்த ஆயுத்தமும இல்லகாது வைந்து இவைருக்கு பபிரச்சவன ஷகரடுக்கசிமறன் என்றகாள் 
நசிக்கசி
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‘எனக்கு எந்த பபிரச்சவனயும இல்வல’

‘இங்மக வைந்து பகாருங்கள்’

சசிறுகுழந்வதமபகால் வககவள ஆட்டி எல்மலகாவரயும அந்த இடத்துக்கு அவழத்தகாள். 
நகாங்கள் எல்லகாரும அந்த இடத்வத எட்டி பகாரத்த மபகாது அந்த பனனபடரந்த உச்சசியபில்  
சரிவைகாக ஒரு கருங்கல்லுப் பகாவற நவீட்சசியகாக இருந்தது. அதன் கூரவமேயகான 
முவனயபில உவற பனன படரமுடியவைபில்வல. வைழுவைழுப்பகான பகாவறயகாதலகால் அதசில் பனன 
மதங்கசி நசிற்க முடியவைபில்வல. அந்த முவனயபின பக்க வைகாட்டில் சசிறு ஷவைடிப்பு 
இருந்தது.அந்த ஷவைடிப்பபில் மேலரச் ஷசடி படரந்து அழககான ஊதகா நசிற மேலரகவள ப+த்த 
படி அந்த பகாவறயபின் முவனவய ஆக்கசிரமேசித்தபடி இருந்தது. எங்கும உவறபனனபடரந்து 
ஷவைண்வமேயகான எந்த உயபிரினமும உவறந்து மபகாகும குளனரில் வைபிடகாப்பபிடியகாக வைகாழ்ந்து 
ஷககாண்டிருக்கும அந்த மேலர ஷசடி வைகாழ்க்வகவகயபின் பபிடிப்புக்கு ஒரு 
முன்னுதகாரணைமேகாக பகாவற முவனயபில் வைகாழ்ந்து ககாட்டியது.

‘இது ஒரு வைகாழ்வகயபின் தத்துவைத்வத நமேக்கு உணைரத்துகசிறது’ என கூறசி நகானும எனது 
சசிறசிய கமேரகாவைகால் படம எடுத்தகார சமபந்த மூரத்தசி.

‘ஓவ்ஷவைகாரு தற்ஷககாவலப் மபகாரகாளனகவளயும  இங்மக ஷககாண்டுவைந்து இந்த மேலரஷசடிவய 
ககாட்டமவைண்டுமே’; என்றகான் அந்த ஈரகானனயர

‘நகானும அவதத்தகான் நசிவனத்மதன் நண்பமர. அவத நவீங்கள் ஷசகால்லசிவைபிட்டீரகள் என்றகார 
சமபந்த மூரத்தசி;.

‘இப்படியகான வைகாழ்வுக்ககாகத்தகான் நகானும இந்த பனனக்ககாலத்தசில் ஒவ்ஷவைகாரு நகாளும இந்த 
மேவலக்கு வைந்து மபகாகசிமறன்.ஷவையபில்ககாலம நகான் மேகனனடம பபிமரசசில் ஷசன்று வைபிடுமவைன். 
இப்ஷபகாழுது  இந்த மேவல உச்சசியபில்  உள்ள இந்தசிய உணைவுச்சகாவலக்கு 
மபகாமவைகாம’ 

மேவலக்கு ஏறசிப்மபகாகும மபகாமத இந்தசிய உணைவு பனனப்புககாரில் தவைழ்ந்து எல்மலகாரினதும 
மூக்கசில் நூவழந்தது.

‘தண்டூரீ சசிக்கசினனன் மேணைம’ என்றகான் எமேது ஷடல்லசிக்ககாரர. அவமேதசியகாக  வைந்த 
ஷககாண்டிருந்தவைரது முகத்தசில் சசிரிப்பும நவடயபில் உற்சகாகமும ஷதரிந்தது.

உணைவுச்சகாவல  உச்சசியபில் இருந்தகாலும சகல வைசதசிகளுடனும இருந்தது. இந்தசிய 
உணைவுவைவககளுடன் ஐமரகாப்பபிய உணைவுகளும இருந்தது. ஒவ்ஷவைகாருவைரும; தங்களுக்கு 
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பபிடிதத்மேகான உணைவுகவள தட்டில் மபகாட்டுக்ஷககாண்வைந்ததும மேமீண்டும தற்ஷககாவல 
மபகாரகாளனகள் பற்றசிய மபச்சு வைந்தது.

‘எமேது நகாட்டில் முல்லகாக்கள்தகான் இதற்கு ககாரணைம. மேதத்தசின் ஷபயரகால் இது நடக்கசிறது’ 
என்றகார ஈரகானனயர.

மேதம மேடடுமேல்ல எங்கள் நகாட்டில் இன வைபிடுதவல என்று ஷசகால்லசிக்ஷககாண்டு 
தற்ஷககாவலப்மபகாரகாளனகள் ஆகசிறகாரகள். தவீவைபிரமேகான மககாட்பகாடுகள் கருத்தசியல்கள் மேனத்தசில் 
புகுத்தப்படும மபகாது மேனனதரகள் ஷவைறும புள்ளனகளகாக 
ஆக்கப்படுகசிறகாரகள்.மதசசியவைகாதம மேகாரக்சசியம மேற்றும மேதங்கள் முக்கசியத்துவைப்படுமமபகாது 
இந்த நசிவல ஏற்படுகசிறது.இந்தசியகாவைபில் சகாதசிக்ககாக அமேரிக்ககாலசில் நசிறத்துக்ககாகவும உயபிர 
ஷககாடுக்கும நசிவல இருக்கசிறது.’ என்றகார சமபந்த மூரத்தசி

‘அமேரிக்ககா மபகான்ற நகாடுகள் மேற்றய சசிறசிய நகாடுகளுடன் நடந்து ஷககாள்ளும முவறகளும 
இதற்கு ககாரணைம’ என்றகார அமேரிக்கர

‘அரசசியல் மபசசி பபிரமயகாசனம இல்வல. எமேது நகாட்டில் எயபிட்வசபற்றசி நகான் 
ஷதகாழசிலகாளரகளுடன் மபசசினகாலும அரசசியலகாக்கப்படும’ என வைபிரக்தசியுடன் ஷசகான்னகாள் நசிக்கசி

ஷதன்னகாபபிரிக்ககாவைபில்  எயபிட்ஸ அரசசியலகாக்கப்படுவைவத நகானும மகள்வைபிப்பட்டிருக்கசிமறன 
என்றகார; அமேரிக்கர.

‘உலக ககாற்பந்து மபகாட்டி ஷதன்னகாபபிரிக்ககாவைபில் நடந்ததகால் எயபிட்ஸ கூடி இருக்குமேகா?’ 
என்றகார ஈரகானனயர

‘நவீங்கமள அனுமேகானனத்துக்ஷககாள்ளுங்கள்;’; என கண்வணை சுழட்டினகாள்

மேவலயபின் ககீமழ இறங்கசி வைருமமபகாது பனனச்சரிவைபில் சறுக்கும இடமவைந்தது 
பபிளகாஸரிக்மபகாட்வட எடுத்துக்ஷககாண்டு சசிறு குழந்வதகள் மபகால் எல்மலரும சறுக்கசினரகள்
. நகாய்கள் இழுக்கும பனனசறுக்கு வைண்டியபில் சமபந்த மூரத்தசி நசிக்கசியுடம ஷசன்றகார. 
‘பலநகாட்களுக்க பபிறகு இன்றுதகான் சந்மதகாசமேகாக இருக்கசிமறன் என நசிக்கசி ஷசகான்னதும 
தசிடுக்கசிட்டு தசிருமபபினகார சமபந்த மூரத்தசி.

‘என்ன இப்படிச்ஷசகால்கசிறவீரகள்’

நகான் அவத மபசசி இந்த அழகசிய சூழவல பகாதசிப்பவடய வைபிருமபவைபில்வல.
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நகாய் இழுக்கும பனனச்சறுக்கு வைண்டியபின் பயணைம முடிவுக்கு வைந்தது.நகாய்களுடன் சசிறசிது 
மபசசிவைபிட்டு வைந்தகாள். வைண்டி இழுத்த கவளப்பபில்அந்த நகாய்கள் எவைவரயும 
ஷபகாருட்படுத்தவைபில்வல. ஒரு கடுவைன் எல்மலகாவரயும பகாரத்து முறுகசியது

 மேவலப்பபிரயகாணைம முடிவுக்கு வைந்து வைகானனல் ஏறசியதும மேமீண்டும ஷஜனனவைகா மநகாக்கசி  
பபிரயகாணைம ஷதகாடங்கசியது. எதுவும மபசகாத நசிக்கசி தனது ககாமேரகாவுககு ஓய்வுஷககாடுத்து 
வைபிட்டு தனது மபகானனல் சசிறு தகவைவல அனுப்பபிக்ஷககாhண்டிருந்தகாள்.

‘இன்று எனது மூத்த மேகனுக்கு பரீச்வச இருக்கசிறது. கவைனமேகாக ஷசய்யும படி தகவைல் 
அனுப்பபிமனன்.’

அப்ஷபகாழுது தகான் சமபந்த மூரத்தசிக்கு வைவீட்டுக்கு தகவைவல அனுப்புவைதற்கு நசிவனவு 
வைந்தது. அவைரது மேவனவைபி  இன்று இரவு ஷஜனனவைகா ஏர மபகாட் வைர இருப்பதும நசிவனவுக்கு 
வைந்துது.

‘நவீங்கள் ஷசகால்லசியதுமதகான் எனக்கு ஷசய்யமவைண்டிய வைபிடயம நசிவனவுக்கு வைந்தது. இன்று 
நள்ளனரவுக்கு எனது மேவனவைபிவய ஏர மபகாட்டில் சந்தசிக்கமவைண்டும.’

‘ஆண்கமள இப்படித்தகான்’ என சசிரித்தகாள்

சமபந்த மூரத்தசி சசிரித்து வைபிட்டு எதுவும மபசவைபில்வல.

மேசிகுதசிப் பபிரயகாணைம. அவமேதசியகாக ஷதகாடரந்து  வடவறவைர மேட்டும சுவைபிட்சலகாந்வதப் பற்றசிய
வைபிபரங்கவள ஷசகால்லசிக்ஷககாண்டுவைந்தகார

இறங்கசியதும ஒவ்ஷவைகாருவைரும வைபிவடஷககாடுத்து பபிரியும மபகாது நசிக்கசி சமபந்த மூரத்தசியபின் 
சுவைட்டருக்கு ‘நன்றசி’ என ஷககாண்டு வைந்து தந்தகாள். அப்ஷபகாழுது பக்கத்தசில் உள்ள கமபயபில் 
‘ககாப்பபி குடிப்மபகாமேகா’ என மகட்டுவைபிட்டு அவைளது அனுமேதசிவய 
எதசிரபகாரககாமேல் பக்கதசிமல இருந்த கமபயபில் ஷசன்று சமபந்த மூரத்தசி அமேரந்தகார.

‘நகான் ஷசகான்ன ஒரு வைகாரவதயகால் தசிருமபபி வைரும பயணைம உங்களுக்கு உற்;சகாகம 
இல்லகாமேல் மபகாய்வைபிட்டது. எனது பபிவழ. நவீங்கள் மேசிகவும ஷமேன்வமேயகானவைர மபகால் 
இருக்கசிறது.’

‘எவதச் ஷசகால்கசிறவீரகள்.’

‘ஆண்கள் எல்லகாரும அப்படித்தகான் என்றவத’
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‘அந்த வைசனம என்வன பகாதசிக்கவைபில்வல.’

‘’பபின்பு என்ன?’

‘நவீங்கள் பலககாலத்துக்கப் பபிறகு சந்மதகாசமேகாக இருக்கசிமறன் என்றதுதகான் 
என்வனப்பகாதசித்தது.’

வைந்த ககாபபிவய எடுக்கப்மபகான நசிக்கசியபின் முகத்தசில் இருள் கவைபிந்தது

‘மேன்னனக்கமவைண்டுமே. நவீங்கள் மகட்டதகால் ஷசகான்மனன்.’

‘அது பற்றசிஷயன்ன. என்வன அறசிந்தசிரகாத ஒர மேனனதரகான நவீங்கள் எனக்கு இன்று சகல 
உதவைபியும ஷசய்தவீரகள். அவத மேதசித்து நகான் கூறசியவைபிடயம.’எனக் கூறுமமபகாது கணைகள் 
கலங்கசியது.

‘பபிளவீஸ’

‘நகான் ஏன் உங்களுக்கு ஷபகாய் ஷசகால்ல மவைண்டும. எனது கவத ஒரு மசகாகக் கவத. அவத 
ஷசகால்லசி உங்க iவள பகாதசிக்க மவைண்டகாஷமேன நசிவனத்மதன். ஆனகாலும ஷசகால்லுவைது எனக்கு
ஆறுதல். எனது கணைவைர ஷதன் ஆபபிரிக்க வைபிமேகானத்தசில் வபலட்டகாக 
மவைவல ஷசய்கசிறகார.

இரண்டு வபயன்கள். இரண்டு வைருடங்களுக்கு முன்பு என்னுடன் கட்டிலசில் படுப்பவத 
தவைபிரத்துக்ஷககாண்டுவைந்தகார. இவதப் ஷபகாறுக்கமுடியகாமேல் நகான் அவைவர எதசிரவு 
ஷககாண்டமபகாது தனக்கு ரஐஏ  இருப்பதகாக கூறசினகார.

இது எப்படி  வைந்தது எனக்மகட்டமபகாது ஆண் ஷதகாடரபகால் வைந்ததகாக கூறசினகார.  எனக்கு 
இவதக்தகாங்க முடியவைபில்வல. என் பகாதசிப்பு இரண்டுவைபிதமேகானது.நகான் ககாதலசித்து மேணைந்தவைர
ஆண்களுடன் படுப்பவைர இத்துடன் நகான் எயபிட்ஸ பரவைவல ஷதகாழசிலகாளர 
மேத்தசியபில் பரவைகாமேல் தசிட்ங்கள் மபகாடும தசிவணைக்களத்து உயர அதசிககாரி. நகான் வைபிவைகாக 
வைபிடுப்பு எடுக்கும மபகாது இவவைகவள ஷவைளனப்பவடயகாக ஷசகால்லமவைண்டும. இதனகால் 
மேனத்தசில் ஒரு பூகமபத்வத அடக்கசி வவைத்துக்ஷககாண்டிருக்கசிமறன். அல்ப்ஸ 
மேவலயபில் இந்தவைபிடயத்வத ஷசகால்லசி இருந்தகால் அந்த ஷவைப்பம பனனவய உருக்கசி பகாரிய 
பனனசரிவவை உருவைகாக்கசிவைபிட்டிருக்கும.’

‘உனது நசிவலவய என்னகால் புரிந்து ஷககாள்ளமுடிகசிறது.’
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‘நவீங்கள் அருவமேயகான மேனனதர. நகான் மபகாகமவைண்டுமே.’;

‘என்னுடன் உணைவவை அருந்தசி வைபிட்டு ஷசன்றகால் என்ன நசிக்கசி?

‘அது அபகாயமேகானது. ஏற்கனமவை உங்கவள நகான் வைபிருமபத்   ஷதகாடங்கசிவைபிட்மடன். இவத 
ஷதகாடரக்கூடகாது என்பது எனது வைபிருப்பம’

எழுந்து கட்டியவணைத்து கன்னத்தசில் முத்தத்வத ஷககாடுத்து வைபிட்டு உதடுகவள வைபிரலகால் 
ஷதகாட்டு ‘ இந்த உதடுகவள இன்று வைரும உங்கள் மேவனவைபிக்ககாக ஈரமேகாக வவைத்தசிருங்கள்’ 
என அவணைப்பபில் பபிரிந்து ஷசன்றகாள்

‘நசிக்கசி உன்வன வைகாழ்க்வகயபில் மேறக்க முடியகாது.’

‘உங்கவளயுமதகான.; ஏன் ஷதரியகாமேகா?’

‘இல்வல’

‘எல்லகா மபகாட்மடகாக்களனலும உங்கள் சுவைட்டவரத்தகான் அணைபிந்தசிரு;கசிமறன்’ எனக் கூறசிவைபிட்டு
அந்த ஷதருவைபில் இருந்து ககாவலயபில் வைந்த மேதசிரி மேவறந்தகாள்.

சமபந்தமூரத்தசியபின் சலனங்கள் அல்ப்ஸ மேவலயபில் உச்சசியபில் சந்தசித்த 
பனனப்புககாவரப்மபகால்  ஷமேதுவைகாக வைபிலகசியது.

26 ஏப்ரில் 2011
சசிவறப்பட்டிருத்தல் - 2006

uthayam@optusnet.com.au
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27. புத�ய வருதக  - - வக.எஸ.சுத�கர் (ஆஸத�வரல�ய�) 

உண்வமேயபில் மநற்வறய தசினமமே குழந்வத பபிறந்தசிருக்க மவைண்டும. ஒரு நகாள் பபிந்தசி 
வைபிட்டது. இரவு பகலகாக வைபிழசித்தசிருந்ததசில் ஷசல்வைகாவைபிற்கு இந்தக் அதசிககாவல மவைவளயபிலும
அசதசியகாக இருந்தது. வவைத்தசியசகாவலக்குப் மபகாவைதற்கு ஆயத்தமேகாகக் ககாவர 
வைவீட்டு முகப்பபினனமல நசிறுத்தசியபிருந்தகான் அவைன்.

"சகாந்தசினன ஷவைளனக்கசிடுவைம என்ன!"

சகாந்தசினன பயந்தபடிமய படுக்வகக்கும கழசிவைவறக்குமேகாக, தனது ஷபன்னகாம ஷபரிய 
வையபிற்வறயும தூக்கசிக் ஷககாண்டு நவட பயபின்று ஷககாண்டிருந்தகாள். ஷசல்வைகாவைபிற்கு அவைவளப்
பகாரக்கக் கவைவலயகாக இருந்தது. சகாந்தசினன ஷவைளனக்கசிடுவைதற்கு அவரமேணைபி 
மநரமேகாவைது எடுக்கும என்று நசிவனத்தவைகாமற ஷரலசிவைபிஷனனற்கு முன்னகால் அமேரந்தகான் 
ஷசல்வைகா. மநற்வறய தசினம 'சசிற்றசியபில்' நடந்த ஊரவைலஷமேகான்று ஷசய்தசியபினூடகாகப் மபகாய்க் 
ஷககாண்டிருந்தது. புதசிதகாக நகாட்டினுள் வைருபவைரகளுக்கு எதசிரகாக, சுமலகாகங்கவளத் 
தகாங்கசியவைகாறு ஷமேளரி இன மேக்களும ஷவைள்வளயபினத்தவைரகளுமேகாகப் மபகாய்க் 
ஷககாண்டிருந்தனர.

 அடுத்த 'யுனனட்'டில் வைசசிக்கும மேகாட்ரகா கதவவைத் தட்டினகாள். நசிலவமேவய வைபிசகாரித்தகாள். 
சகாந்தசினனயபின் வையபிற்வற ஷமேதுவைகாகத் தடவைபி வைபிட்டு சசின்னக் குழந்வதவயப் மபகாலச் 
சசிரித்தகாள். அவைளனன் கனனவைகான மபச்சு சகாந்தசினனக்கு மேகசிழ்ச்சசிவயயும உற்சகாகத்வதயும 
ஷககாடுத்தது. தகாங்கள் 'ஹமேசில்டன்' மபகாவைதகாகவும மடவைபிட்டின் மேகளனன் வைவீட்டில் 
இரண்ஷடகாரு நகாள்கள் தங்கசிவைபிட்டு வைருவைதகாகவும கூறசிச் ஷசன்றகாள். மடவைபிட்டும அவைனது 
மேவனவைபி மேகாட்ரகாவும எப்மபகாதகாவைது இப்படிப் மபகாய் தங்கசிவைபிட்டு வைருவைகாரகள். நசியுசசிலகாந்தசில்
ஹமேசில்டன் ஆக்லகாந்தசிலசிருந்து ஒன்றவர மேணைபித்தசியகாலம ககார ஓடும தூரத்தசிலுள்ளது.

இவைரகளனன் வைவீடு பபிரதகான சகாவலயபிலசிருந்து ககீமழ இறங்கசிச் ஷசல்லும சசிறு பகாவதயபில் 
இருக்கசின்றது. ஒருபுறத்மத மூன்று யுனனட்டுகள் இருந்தன. அதசில் முதலகாவைதசில் 
இவைரகளும, அடுத்ததசில் மடவைபிட்டும, மேற்றதசில் அடிக்கடி மேகாறசிச் ஷசல்லும 
மேனனதரகளுமேகாக இருந்தகாரகள்.

சசிறு பகாவதயபின் எதசிரப்புறத்தசில் இருந்த வைவீட்டிலசிருந்து கசிமறஷ் இவைரகளனன் வைவீட்வடமய 
பகாரத்தபடி நசின்றசிருந்தகாள். அவைளது வகயபில் இருந்த அன்வறய தசினசரிப் மபப்பரகான 
'நசியுசசிலகாண்ட் ஷஹரகால்ட்' இவைரகளனன் தசிவச மநகாக்கசிப் படபடத்தது. ஏதகாவைது 
இலங்வக சமபந்தமேகான தகவைல்கள் வைந்தகால் ஷககாண்டு வைந்து ககாட்டுவைகாள். அடிக்கடி 
வைருவைது நகாட்டுப் பபிரச்சசிவனதகான். எழுபத்ஷதட்டு வையவதத் தகாண்டிவைபிட்ட அவைள்  
இன்னமும துடிப்புடமன ககாணைப்படுகசின்றகாள். இவைரகளுக்குக் கவரச்சல் ஷககாடுக்கக் கூடகாது 
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என நசிவனத்தகாமளகா ஷதரியவைபில்வல,

மேகாட்ரகாவுடன்  கவதத்துவைபிட்டுத் தசிருமபபிப் மபகாய் வைபிட்டகாள்.

சகாந்தசினன இரண்டு நகாள்களுக்கு முன்பும ஒருதடவவை 'கசிறவீன்மலன்' ஷஹகாஸபபிட்டல் மபகாய் 
தசிருமபபியபிருந்தகாள். பத்துப்பதசிவனந்து நசிமேசிட இவடஷவைளனயபில் வைலசி - வைந்து வைந்து மபகானகால்
உடமன வவைத்தசியசகாவலக்கு வைருமபடி ஆமலகாசவன ஷசகால்லசியபிருந்தகாரகள். மூன்று 
மேகாதமேளவைபில் 'ஸககானனங்' ஷசய்தமபகாது என்ன குழந்வத என்று கண்டுபபிடிக்க முடியகாமேல் 
இருக்கசின்றஷதன்று டகாக்டர ஷசகான்னகார. ஸககானனங்கசில் 'ஷதரியவைபில்வல' என்று ஆசசிய 
நகாட்டவைரகளுக்குச் ஷசகான்னகால், ஷபருமபகாலும ஷபண் குழந்வததகான். கள்ளனப்பகாலசின் 
மேகத்துவைம மமேற்குநகாடுகள்வைவர பரவைபிவைபிட்டது. கசிமறஷ் கூட சகாந்தசினனக்குப் ஷபண் 
குழந்வததகான் பபிறக்கும என்று அவைளனன் வையபிற்வறப் பகாரத்துச் ஷசகான்னகாள். குழந்வத 
எதுஷவைன்றகாலும அவைரகளுக்கு மேகசிழ்ச்சசிதகான். குழந்வத இல்லகாமேல் 
ஏங்குபவைரகளுக்குத்தகான் அதன் அருவமே ஷதரியும.

"இஞ்சகாருங்மககா, நனகாவவைக் ஷககாஞ்ச நகாளகாக் ககாமணைல்வல. ஒருக்ககா என்னண்டு எட்டிப் 
பகாருங்மககா"

"கசிழவைபி இப்பதகான் உதசிவல ஷவைளனக்கசிட்டபடி ஒரு மபப்பமரகாவட நசிண்டதப்பகா. வைந்தகா 
எங்கவட மநரத்வதத்தகான் ஷககாண்டு மபகாகும."

இரண்டு மூன்று நகாட்களகாக கசிழவைபியபின் ஆரவைகாரம இல்வலத்தகான். இல்லகாவைபிடில் 
பூங்கன்றுகளுக்கு நவீர வைகாரப்பகாள் அல்லது வைளவைபிற்குள் அங்குமேசிங்குமேகாக நடந்து தகான் 
நகாட்டி வவைத்தசிருந்த பூங்கன்றுகவள ரசசித்துக் ஷககாண்டிருப்பகாள்.

ஷசல்வைகாவும சகாந்தசினனயும இந்த நகாட்டிற்கு வைந்து எட்டு வைருடங்கள் ஆகசிவைபிட்டன. 
ஆரமபத்தசிலசிருந்மத இமத ஷதருவைபில்தகான் இருக்கசின்றகாரகள். முன்பு ஒரு படுக்வக அவற 
ஷககாண்ட யுனனட்டில் இருந்தகாரகள். வைசதசி மேசிகவும குவறந்த மேலசிவைகான வைகாடவக வைவீடு. 
இப்ப அழககான மேசிகவும வைசதசி வைகாய்ந்த 'கரகாஜ்' ஷககாண்ட யுனனட். இதுவும வைகாடவக 
வைவீடுதகான். அப்மபகாஷதல்லகாம மவைவல கசிவடக்ககாத ககாலங்களனல் இந்த வைவீதசியகால் 
கவடகளுக்கு நடந்து மபகாய் வைந்தசிருக்கசின்றகான். 'இந்த வைவீடுகளனல் இருப்பதற்கு எங்களுக்கும
ஒரு ககாலம வைரகாதகா?' என்று மேனம ஏங்கும. அப்படிப்பட்ட வைவீஷடகான்றசில் இருந்து, இந்தக் 
கசிமறஷ் இரண்டு மூன்று வையது வைந்தவைரகவளயும மபகாட்டுக் ஷககாண்டு லகாவைகமேகாகக் ககார 
ஓட்டுவைகாள். வைவீட்டிற்குள்ளகாமலமய கரகாஜ்ஜசிற்குப் மபகாய், 'றசிமமேகாற் ஷககான்மரகாலசினகால்' 
கரகாஜசின் கதவவைத் தசிறந்து ஷககாண்டு ககாவர எடுத்து வைருவைகாள். அவைள் ககாரில் வைரும அழவக
எத்தவனமயகா தடவவைகள் பகாவத மேருங்கசில் நசின்று பகாரத்தசிருக்கசின்றகான்.
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கசிமறஷ் தன்வன நனகா என்று கூப்பபிடுமபடி முதற்சந்தசிப்பபிமலமய இவைரகளனடம 
கூறசியபிருந்தகாள். முதற்சந்தசிப்பு! அது நடந்து ஒரு இரண்டவர வைருடங்கள் இருக்கும. 
இப்ஷபகாழுது சற்று முன் நசின்றகாமள, வகயபில் மபப்பருடன் இவைரகளனன் வைவீட்வட 
மநகாக்கசியபடி, அப்பபிடித்தகான் அன்றும நசின்றகாள்.

நனகாவைபின் சசிமனகசிதசி ஒருத்தசி இவைரகள் இருக்கும வைவீட்டில் முன்பு இருந்தகாள். இப்ஷபகாழுது 
அவைள் வையது முதசிரந்தவைரகள் தங்கும இடத்தசில் இருக்கசின்றகாள். அவைள் அங்கு மபகாக 
இவைரகளுக்கு இந்த வைவீடு கசிவடத்துக் ஷககாண்டது. தசினமும, அந்தப் பவழய 
நசிவனப்பபில்தகான் இவைரகளனன் வைவீட்வட மநகாக்கசியபடி நனகா நசிற்கசின்றகாளகா?

நனகா தனது வைவீட்டில் முப்பது வைருடங்களகாக இருக்கசின்றகாள். அவைளுக்கு நகான்கு பபிள்வளகள்.
நகான்கு மபரும நகான்கு ஷவைவ்மவைறு தசிக்குகளனல் இருக்கசின்றகாரகள். இங்குள்ளவைரகளனல் 18 
வையதுக்கு மமேற்பட்டவைரகள் ஷபற்மறகாரகளனன் தயவைபில் தங்கசியபிருப்பதசில்வல. 
அவைரகளுக்கு அரசு பணைம ஷககாடுக்கசிறது அல்லது சுயமேகாகச் சமபகாதசிக்கசின்றகாரகள். 
ஒருவைரும இன்ஷனகாருவைரமேமீது தங்கசியபிருக்கத் மதவவையபில்வல. அது இவைரகளனன் வைகாழ்க்வக 
முவற. அதுமவை இந்த நகாட்டிலசிருக்கும ஷபற்மறகாருக்கும பபிள்வளகளுக்குமேசிவடமய 
ஷநருக்கம இல்லகாததற்கு ஒரு ககாரணைமேகாக இருக்கக்கூடும.

"என்ர புருஷன் என்வன வைபிட்டுப் மபகாய் முப்பது வைருடங்களகாகசி வைபிட்டன. அதுக்குப் பபிறகு 
நகான் என்வர பபிள்வளகவள வைளரக்கக் ஷககாஞ்சம கஷ்டப்பட்டுத்தகான் மபகானன். இப்ப 
அவைங்க நகாலு மபரும குடுமபமேகா நல்ல சந்மதகாஷமேகாக இருக்கசினம. எப்பவைகாவைது 
ஈஸடர, பபிறந்தநகாள், மேதரஸ மட, கசிறசிஸமேஸ எண்டு வைந்து மபகாவைபினம. அதசிவல ஒண்டும 
தப்பபில்வல" நனகா உதடுகள் நடுங்க ஷமேல்லசிய குரலசில் ஷசகான்னகாள். கணைவைர இறந்த 
பபின்னும, பபிள்வளகள் ஷவைமவைறு இடங்களுக்குப் மபகான பபின்னும கசிழவைபி 
யகாருக்கும தவல குனனயகாமேல் ரகாசகாத்தசி மபகால வைகாழ்கசின்றகாள். அதற்கு இந்த நகாடு 
உத்தரவைகாதம அளனக்கசிறது.

"எங்கட நகாட்டிவல ஷபற்மறகாவரப் பபிள்வளகள் ஷதய்வைமேகாகத்தகான் நசிவனப்பபினம" என்று 
சகாந்தசினன கசிழவைபிவய இவடமேறசித்தகாள்.
 
"உண்வமேதகான். மதசத்துக்கும ககாலத்துக்கும ஏற்றபடிதகாமன வைகாழமவைண்டும. எந்தப் 
ஷபற்மறகாரும எந்த நகாளுமமே இளவமேயகா இருக்க முடியுமேகா? முதுவமே வைரத்தகாமன ஷசய்யும!
அப்மபகாது எங்கவட வைகாழ்க்வக முவற சசிலமவைவள அவைரகளுக்குப் பபிடிக்ககாமேல் 
இருக்குமேல்லவைகா?"

அவைளனன் தனனவமே பூச்ஷசடிகளும புத்தகங்களும கமபளன உடுப்புகள் பபின்னுவைதும இன்னும 
பபிற சுகமேகான நசிவனவுகளுமேகாகக் கழசிகசின்றன. இப்ஷபகாழுஷதல்லகாம நனகாவைபினகால் ககார ஓட்ட 
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முடிவைதசில்வல. ககாவரயும வைபிற்றுவைபிட்டகாள். கவடகளனற்கும வவைத்தசியசகாவலக்கும 
வைகாடவகக் ககாரில் மபகாய் வைந்தகாள். இவடயபில் ஒருநகாள் - நடு இரவைபில் அமபுலன்ஸ ஒன்று 
அலறசிக் ஷககாண்டு வைந்து நனகாவவை ஏற்றசிச் ஷசன்றது.

இரண்டுநகாள்கள் கழசித்து தசிருமபவும வைவீட்டிற்கு வைந்த அவைள் மேமீண்டும 
சுறுசுறுப்பகாகசிவைபிட்டகாள். முதுவமேவய அவைள் ஒரு ஷபகாருட்டகாக நசிவனத்தமத இல்வல. 
அவைள் அதசிககாவல ஐந்து மேணைபிக்ஷகல்லகாம எழுமபபி வைபிடுவைகாள். ககாவலயபில் தசினசரி மபப்பர 
படிப்பகாள். இரவைபில் புத்தகம படிப்பதும கமபளன உடுப்புகள் பபின்னுவைவதயும வைழவமேயகாக 
வவைத்தசிருந்தகாள். இரவு பன்னனரண்டு மேணைபிக்குள் உறங்கமவை மேகாட்டகாள்.

அவைளனடமேசிருந்து கற்றுக்ஷககாள்வைதற்கு நசிவறயமவை இருக்கசின்றன.

ஷசல்வைகா மவைவலக்குப் மபகாகும பகல் மநரங்களனஷலல்லகாம சகாந்தசினனயபின் ஷபகாழுதுகள் 
நனகாவுடன்தகான். அப்ஷபகாழுஷதல்லகாம சகாந்தசினனக்கு நனகாவுடன் ஒரு நகாவளக்கு ஒரு 
தடவவையகாவைது கவதக்ககாவைபிட்டகால் சரிவைரகாது. முதலசில் 'ஹமலகா, சகீ யூ, பகாய் பகாய்' 
என்று ஷசகால்லசித் தசிரிந்த சகாந்தசினன, நனகாவவைச் சந்தசித்துப் பழகசியதசில் 'ஹவ் ஆ யூ' மபகான்ற 
ஷதகாடர வைசனங்கவளயும மபசப் பழகசிக் ஷககாண்டகாள். தசினமும நனகா வைவீட்டிற்குள்ளனருந்து 
தள்ளகாடி வைகாசலசிற்கு வைந்து, அங்கசிருந்தபடி சகாந்தசினனவய மநகாக்கசி ஒரு "•ப்வளயபிங் கசிஸ" 
வைபிடுவைகாள். அவதப் பக்குவைமேகாக ஏந்தசி இங்கசிருந்தபடிமய சகாந்தசினன தசிருமபவும வைபிடுவைகாள். 
ஷபகாழுது வைபிடிந்து நனகா ஷவைளனமய வைந்தகால், ஓமடகாடிச் ஷசன்று அவைவள வைபிழுத்தசி வைபிடுமேகாப் 
மபகால் கட்டிப் பபிடிப்பகாள் சகாந்தசினன. ஊரிலசிருக்கும தனது அமமேகாவவைத் தகான் 
கவைனனக்கவைபில்வலமய என்ற ஏக்கம, கசிழவைபியபில் தணைபியும.

இவைரகளனன் வைருவகயபின் பபிற்பகாடு நனகாவைபின் வைகாழ்க்வகயபில் தசிருப்பம ஏற்பட்டது. 
ஷசல்வைகாவும சகாந்தசினனயும வைபிழுந்து வைபிழுந்து நனகாவைபிற்கு உதவைபி ஷசய்தகாரகள். ஒரு 
ஷவைள்வளக்ககாரப் ஷபண்ணுக்கு தகாங்கள் உதவைபி ஷசய்வைவதப் ஷபருவமேயகாக எண்ணைபினகாரகள். 
நனகாவவைக் ககாரின் முன்சகீற்றசில் இருத்தசி, தகாமன ககாவர ஓட்டிச் ஷசல்வைதசில் சகாந்தசினனக்கு 
அலகாதசிப் பபிரியம. ஆரமபத்தசில் இவைரகளனன் உதவைபிவய நனகா எதசிரத்தகாள். அவைளனற்குத் 
தகாமன தன் ஷசகாந்தக் ககாலசில் நசிற்பதற்குத்தகான் பபிரியம. ஷசகாந்தக் ககாலசில் 
நசிற்பதற்குத்தகான் இந்த நகாடு சசிறுவையதசில் இருந்மத கற்றுக் ஷககாடுக்கசின்றது. அந்தப் 
பகாரமபரியத்வத முறசியடித்து இவைரகள் ஷவைற்றசி ஷககாண்டகாரகள். ஒவ்ஷவைகாரு 
ஷவைள்ளனக்கசிழவமேயபிலும அவைவளக் கவடகளுக்குக் கூட்டிச் ஷசன்றகாரகள். "பகாத்தசியமள, ஒரு 
ஷவைள்வளவய எங்கட பக்கம தசிருப்பபி வைபிட்மடகாமமே!" என்றகாள் வைவீறகாப்பகாக சகாந்தசினன. 
நனகாவுடன் பழகுவைதகால் நுனன நகாக்கசில் 'இங்கசிலசிஸ' தவைழுகசின்றது என்றகாள். நனகாவைபிற்குக் 
ககாலசில் புண் என்றகால் இவைரகளுக்குக் கழுத்தசிமல ஷநறசி மபகாட்டது மபகால. 
"•ப்வளயபிங் கசிஸ"கள் வைவீட்டிற்கு வைவீடு பறந்தன.

பத�வகள ©  2020



214                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

சகாந்தசினன கரப்பமேகானகாள். அதன் பபின்பு சகாந்தசினனயும நனகாவும தசினமும ஷககாஞ்சத்தூரம  
நவட பழகசினகாரகள். இப்மபகாது இரண்டு மபரினதும நவட  ஒமர மேகாதசிரித்தகான். தள்ளகாத 
வையதசில் கசிழவைபியும, வையபிற்வறத் தள்ளனக் ஷககாண்டு நசிற்கும சகாந்தசினனவயயும 
ஒரு மசரப் பகாரப்பது கண் ஷககாள்ளகாக் ககாட்சசியகாக இருக்கும.

வைகாசலசில் வைந்து, இடுப்வப ஒரு புறமேகாகச் சரித்துக் ஷககாண்டு "நகான் ஷரடி" என்றகாள் சகாந்தசினன.
வைவீட்வட வைபிட்டு ஷவைளனக்கசிடுவகயபில் ஷரலசிமபகான் அடித்தது. ஆரகாவைது நண்பரகள் அல்லது 
மேகாமேகாவைகாக இருக்கலகாம என்றகாள் சகாந்தசினன. சற்று மநரம தகாமேதசித்துப் மபகாகலகாம என்று 
நசின்று ஷககாண்டகாரகள். ஷரலசிமபகான் மேமீண்டும அடித்தது. றசிசகீவைவரத் தூக்குமமபகாது 'படக்' 
என்று மேறுமுவனயபில் அடித்து வவைக்கப்பட்டது.

"உது அவைங்கவட மவைவலதகான்" என்றகாள் சகாந்தசினன. ஷககாஞ்ச நகாட்களகாக நகாட்டில் 
கள்வைரகளனன் தசிருவைபிவளயகாடல்கள் அதசிகரித்துவைபிட்டன.

மபகானகசிழவமே தசிமயட்டரில் நல்ல 'த்ரில்' படம ஓடியது. தமேசிழசில் 'த்ரில்' படம. படம 
பகாரத்துவைபிட்டு குவல நடுக்கத்துடன் வைவீடு வைந்து மசரந்தவைரகளனல் பலருக்கு கள்வைரகள் 'த்ரில்'
ககாட்டியபிருந்தகாரகள். தகவைல் ஷதகாழசில் நுட்பப் பரிமேகாற்றம நகாட்டில் ஷவைகுவைகாகத்தகான் 
முன்மனறசிவைபிட்டது.

ஷசல்வைகா நகாட்டிற்கு வைந்த புதசிதசில் பஸசசினனல் 'கசிளனன் இனனங்ஸ' மபகாய் வைவீட்டிற்குத் 
மதவவையகான ஷபகாருள்கவள வைகாங்கசி வைருவைகான்.

பஸசசிற்கு மபகாக வைர இரண்டு ஷடகாலர மபகாதும. வைவீடு வைந்தவுடன் பஸசசினனலசிருந்து 
ஷபகாருள்கவள இறக்கசி, வைரிவசயகாக நசிற்கும 'மபகாஸற் ஷபகாக்ஸ' அருகசில் வவைத்துவைபிட்டு, 
ஒவ்ஷவைகான்றகாக வைவீட்டிற்கு எடுத்துச் ஷசல்லுவைகான். பபிரதகான வைவீதசியபிலசிருந்து ககீமழ 
இறங்கசிச் ஷசல்லும சசிறுபகாவத வைழசியகாக மநரகாக நடந்து மபகானகால் வைவீடு வைரும. 
சசிலமவைவளகளனல் ஷககாஞ்சப் ஷபகாருள்கவள எடுத்துக் ஷககாண்டுமபகாய் வைவீட்டினனல் 
வவைத்துவைபிட்டு, கவளப்பகாறசி மதநவீர குடித்துவைபிட்டு மேமீண்டும மபகாய் மேசிகுதசிப் ஷபகாருள்கவள 
எடுத்து வைந்தசிருக்கசின்றகான். அவ்வைளவைபிற்கு அப்மபகாஷதல்லகாம பயம இருக்கவைபில்வல. 
இப்மபகாது ஒரு குவடவய வவைத்துவைபிட்டு வைந்தகாலும அந்த இடத்தசில் பத்தசிரமேகாக இருக்ககாது.

"என்ன உதுக்குப்மபகாய் கடுவமேயகா மயகாசசிக்கசிறசியள். நனகா வைவீட்வட வைடிவைகாப் பகாத்துக் 
ஷககாள்ளுவைகா. எதுக்கும அவைவைபிட்வட ஒருக்ககாச் ஷசகால்லசிப் மபகாட்டுப் மபகானகால் நல்லது" 
என்றகாள் சகாந்தசினன.

ஷசல்வைகா நனகாவைபின் வைவீட்டிற்கு ஓடினகான். அப்ஷபகாழுது நனகா மபசசி தனது மநரத்வத 
வைவீண்டித்துவைபிடுவைகாள் என்ற எண்ணைம மதகான்றவைபில்வல.

பத�வகள ©  2020



215                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

மதவவை என்ற ஒன்று வைருமமபகாது மேனம ஓடத்தகான் ஷசய்கசின்றது. நனகா வைவீட்டில் 
இருக்கவைபில்வல.

"கசிழவைபி பூசசி மேசினுக்கசிக் ஷககாண்டு எங்வகமயகா மபகாயபிட்டுது" ஏமேகாறத்துடன் ஷசல்வைகா 
ஷசகான்னகான்.

"இப்ப என்ன லட்சமேகா எங்கவட வைவீட்டிவல ஷககாட்டிக் கசிடக்கு. வைகாங்க மபகாவைம" என்று 
இழுத்தகாள் சகாந்தசினன.

ஷசகான்னகா என்ன, ஷசகால்லகாட்டி என்ன நனகா வைவீட்வடப் பகாரத்துக் ஷககாள்ளுவைகாள் என்ற 
வதரியத்தசில் வைவீட்வடப் பூட்டிக் ஷககாண்டு ககாவர ஷதருவைபிற்குள் ஷசலுத்தசினகான் ஷசல்வைகா.

   ***   ***   ***

வவைத்தசியசகாவலயபில் ஒன்றும குழந்வத சுகமேகாகப் பபிறந்து வைபிடவைபில்வல. சகாந்தசினனக்கு 
முதலசில் ஏமதகா களனமபு பூசசினகாரகள். பபின் முள்ளந்தண்டில் ஊசசி ஏற்றசினகாரகள். அதற்கும 
சரிவைரகாவைபிடில் 'சசிமசரியன்' என்று ஷசகால்லசிவைபிட்டகாரகள்.

அடுத்த அவறயபில் இருந்த 'ஷமேளரி' இனப்ஷபண்ணைபிற்கு குழந்வத பபிறந்தசிருக்க மவைண்டும. 
அவைரகளனன் அவற ஒமர ஆரவைகாரமேகாக இருந்தது.

தசிபுக்குத் தசிபுக்கு என்று ஷபரிய உருவைங்களனல் அவைளனன் உறவைபினரகள் வைந்தும மபகாய்க் 
ஷககாண்டும இருந்தகாரகள்.

என்னதகான் இருந்தகாலும குழந்வத பபிறக்கும மபகாது, அந்தக் குழந்வதயபின் தந்வத 'ஷடலசிவைரி
றூமேசிற்குள்' உடன் இருந்தகாக மவைண்டும என்பதும ஷதகாப்புள் ஷககாடிவய அவைமன ஷவைட்ட 
மவைண்டும என்பதும ஷசல்வைகாவைபின் மேனவத ஷநருடத்தகான் ஷசய்தது.

மேதசியம வைந்தவைரகளுக்கு, இரவு ஏழு மேணைபியளவைபில் குழந்வத கசிவடத்தது. சுகப் பபிரசவைம. 
ஷபண் குழந்வத. ஷசல்வைகா உறவைபினரகளுக்கும நண்பரகளுக்கும ஷரலசிமபகான் ஷசய்தகான். 
நனகாவவையும மடவைபிட்வடயும ஷரலசிமபகானனல் பபிடிக்க முடியவைபில்வல. மநரம 
இருட்டி வைபிட்டபடியகால் மேகாமேகாவைபின் குடுமபம மேகாத்தசிரம அடித்துப் பபிடித்துக் ஷககாண்டு எட்டு 
மேணைபிக்குள் வைந்து மசரந்தகாரகள். மேகாமேசி குடு குடுஷவைன்று நடந்து வைந்து, ஷககாண்டு வைந்த 
ஷபகாக்கசிசத்வத சகாந்தசியபின் கண் பகாரவவைக்குக் கசிட்ட வவைத்தகாள்.

ஷசல்வைகா வைந்தவைரகளுக்கு 'ஷசகாக்மலற்' ஷககாடுத்தகான். மேகாமேகாவைபிற்கு ஏழு வையதசில் ஒரு 
ஷபண்ணும ஐந்து வையதசில் ஒரு ஆணும இருந்தகாரகள்.
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அவைரகள் உள்மளயும ஷவைளனமயயுமேகாக ஓடித் தசிரிந்தகாரகள். ஷபண் 'ஷசகாக்மலற்வறச்' 
சகாப்பபிட்டுவைபிட்டு மபப்பவர தவைறுதலகாக வைகாசலசில் மபகாட்டு வைபிட்டகாள். இவத அவைதகானனத்துக் 
ஷககாண்டிருந்த ஷமேளரி மேனனதன் ஒருவைன் அவத எடுத்து குப்வபத் ஷதகாட்டியபினுள் 
மபகாடுமபடி அவைளனடம ஷசகான்னகான்.

"தகாங்கள் படு குப்வப. அடுத்தவைருக்கு சுத்தத்வதப் பற்றசிச் ஷசகால்லசித் தர வைந்தசிட்டினம" 
என்று மககாபத்துடன் புறுபுறுத்தகான் ஷசல்வைகா.

"அவவையள் தங்கட வைவீட்வடக் குப்வபயகா வவைச்சசிருந்தகாலும, நகாட்வட நல்ல வைடிவைகாகத் தகான்
வவைச்சசிருக்கசினம" மேகள் ஷசய்ததுதகான் பபிவழ என ஒத்துக் ஷககாண்டகார மேகாமேகா.

"தமபபி ஷசல்வைகா! இண்வடக்குப் மபப்பர பகாத்தனவீமரகா?"

"இல்வல மேகாமேகா. எங்வக எனக்கு மநரம. ஏன் என்ன புதசினம?"

"புதசிசகா நகாட்டுக்வக வைகாற 'ஏசசியன்ஸ' பற்றசி ஏமதகாஷவைல்லகாம உளறசித் தள்ளனயபிருக்கசிறகார" 
எங்கவட பகாரகாளுமேன்ற எதசிரக்கட்சசி உறுப்பபினர.

"துவைங்கசிவைபிட்டினம அரசசியல். உதுகவளப் மபகாட்டிட்டு இஞ்வச வைந்து குழந்வதவயப் 
பகாருங்மககா" என்று மேகாமேசி கத்தசினகாள். மேகாமேகா ஷதகாட்டிவலச் சுற்றசிச் சுற்றசி வைந்து 
குழந்வதவயப் பகாரத்தகார.

"ககாது ஷககாஞ்சம கறுப்பகாக் கசிடக்கு. இக்கணைம கறுப்பபிச்சசியகா வைருவைகாமளகா?" என்று 
சமேசசியப்பட்டகார.

"ஏஷழட்டு வைருஷமேகாப் பபிள்வளயபில்லகாமேல் தவைமேகாய்த் தவைமேசிருந்து ஷபத்தசிருக்குதுகள். 
இவைருக்குக் கறுப்பும சசிவைப்பும."

"எனக்குத் ஷதரிஞ்சு, பபிள்வளயபில்லகாமேல் வைந்த கனமபருக்கு இஞ்வச பபிள்வள பபிறந்தசிருக்கு. 
அதுக்கு நசியூசசிலகாந்துச் சுவைகாத்தசியமும ஒரு ககாரணைம எண்டு நசிவனக்கசிறன்" என்று மமேலும 
தனது கண்டுபபிடிப்வப ஷவைளனயபிட்டகார மேகாமேகா.

சற்று முன் குதூகலசித்த அவற இப்ஷபகாழுது ஷவைறசிச்மசகாடிப் மபகாயபிருந்தது. சகாந்தசினனயும 
குழந்வதயும கவளப்பு மேசிகுதசியபினகால் உறங்கசிப் மபகாயபிருந்தனர. ஷசல்வைகா இரவு அங்மகமய 
தங்குவைதற்கு வவைத்தசியசகாவல நசிரவைகாகத்தசினரிடம அனுமேதசி ஷபற்றுக் 
ஷககாண்டகான்.
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இவளப்பகாறும அவறக்குள் ரி.வைபி, ஷசய்தசித்தகாள் பகாரப்பதும, மேவனவைபிவயயும 
குழந்வதவயயும பகாரப்பதுமேகாக அவைன் ஷபகாழுதுகள் கவரந்தன. அடுத்த அவறக்குரிய 
ஷமேளரி மேனனதன் இவளப்பகாறும அவறக்குள் இருந்து அன்வறய தசினசரிவய வைபிடுத்து 
வைபிடுத்துப் பகாரத்துவைபிட்டு ஷசல்வைகாவைபிடம நவீட்டினகான்.

"முற்றசிலும மவைறுபட்ட ஷமேகாழசி மேற்றும கலகாசகாரத்வதச் மசரந்தவைரகள் அளவுக்கு மேமீறசி, ஒரு 
நகாட்டிலசிருந்து இன்ஷனகாரு நகாட்டிற்குப் மபகாவைதகானது அந்த  நகாட்டில் பகாரிய தகாக்கங்கவள 
ஏற்படு த்துகசின்றது. இதனகால் சமூக கலகாசகார ரீதசிகளனல் நசியூசசிலகாந்தவைரகள் இன்று, 
வைந்மதறு குடிகவளக் கண்டு பயப்படுகசின்றகாரகள்" என்று கூறசியபிருந்தகார பகாரகாளுமேன்ற 
எதசிரக்கட்சசி தவலவைர.
 
"நசியூசசிலகாந்தவைரகளனல் அதசிக ஷதகாவகயபினரகால் ஆசசிய மேக்கவள சகசிக்க முடியவைபில்வல. 
இதற்கு எதசிரகாக இனத்துவை இணைக்கத்வதப் பரப்பும ஷசய்தசிகவள மேனனத உரிவமேகள் 
ஆவணையம எடுத்து வைரு கசின்றது. மமேலும வைமயகாதசிபரகமள அதசிகம வைகாழும எமேது 
நகாட்டில் ஷதகாழசில் ஷசய்யக்கூடியவைரகள் ஷதகாவக குவறந்து வைருகசின்றது. மபகாதுமேகான 
வைருமேகானம மவைண்டும. இங்கு வைருமவைகாரின் வைகாழ்வவை வைளமேகாக்குவைதசில் நகாம முன்னனற்க 
மவைண்டும" என்கசின்றனர இனங்களுக்கசிவடமய சமூகநசிவல பற்றசி 
ஆரகாய்ந்தவைரகள்.

ஷசல்வைகா மமேமலகாட்டமேகாக அந்தச் ஷசய்தசிவயப் பகாரத்துவைபிட்டு அந்த மேனனதவன நசிமேசிரந்து 
மநகாக்கசினகான்.
 
"உங்களுக்குக் குழந்வத பபிறந்ததசில் நவீங்கள் மேகசிழ்ச்சசியகாக இருக்கசிறவீரகளகா?" என்று அவைவனப்
பகாரத்துக் மகட்டகான். அந்தக் மகள்வைபி ஷமேளரி மேனனதவன வைபிசனத்துக்குள்ளகாக்கசியபிருக்க 
மவைண்டும.
 
"இது என்னுவடய மூன்றகாவைது குழந்வத. எனது மேவனவைபிக்கு ஏகப்பட்ட வைருத்தங்கள். 
என்றகாலும மேகசிழ்ச்சசியகாகத்தகான் இருக்கசின்மறன்.

எவைருக்கும குழந்வத பபிறந்தகால் மேகசிழ்ச்சசிவயத்தகான் குடுக்கும." என்றகான் மககாபத்துடன்.
 
"அப்படிஷயண்டகால் இந்த நகாட்டிற்குப் புதசிதகாக வைரும மேனனதரகவள ஏன் நவீங்கள் 
ஷவைறுக்கசின்றவீரகள்?"
 
"அது மவைவற, இது மவைவற!"
 
"எப்படி மவைறகாகும?"
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"குழந்வதகள் எல்லகா வைபிஷயத்வதயும ஷதரிந்து வவைத்துக் ஷககாண்டு பபிறப்பதசில்வலமய!" 
ஷபரிதகாக ஏமதகா தத்துவைத்வதச் ஷசகான்னவைன் மபகால முகத்வதத் தடவைபிக் ஷககாண்டகான் 
அவைன்.
 
"இஞ்வச பகாருங்கள். உங்களுக்கு நகான் ஒன்று ஷசகால்ல மவைண்டும. உண்வமேயபில் இந்த 
நகாடு எங்களுவடயது. 'வவைற் பபீப்பபிள்' இந்த நகாட்வடப் பபிடித்தவுடன் நகாங்கள் இரண்டகாமதரப்
பபிரவஜகள் ஆகசி வைபிட்மடகாம."
 
"அப்பபிடித்தகான் எங்களுக்கும நடந்தது. நகாங்களும எமேது நகாட்டினனல் இப்ஷபகாழுது 
இரண்டகாமதரப் பபிரவஜகள்தகான்"
 
"இப்ஷபகாழுது ஷதரிகசின்றதல்லவைகா புதசியவைரகளனன் வைருவகவய நகாம ஏன் எதசிரக்கசின்மறகாம 
என்று. எங்கவட மேக்களுக்மக இஞ்வச மவைவலயபில்லகாமேல் இருக்கு. புதசிதகாக வைருபவைரகளும
இங்கு வைந்து சுரண்டுகசின்றகாரகள்."

இவளப்பகாறும அவற வைகாசல்வைவர சகாந்தசினன ஷமேதுவைகாக நடந்து வைந்து உள்மள எட்டிப் 
பகாரத்தகாள்.
 
"நகான் வைவீட்டிற்குப் மபகாக மவைண்டும. மபகாய் வைருகசின்மறன்" என்று வைபிவடஷபற்றுக் 
ஷககாண்டகான் அந்த ஷமேளரி மேனனதன்.
 
"ஆரப்பகா உந்த மேனனசன்? பகாக்கப் பயமேகாக் கசிடக்கு" என்று சகாந்தசினன மகட்டு வைகாய் 
மூடுவைதற்குள், அந்த ஷமேளரி மேனனதன் தசிருமபபி வைந்து ஷசல்வைகாவைபின் மதகாளனனனல் வக 
பதசித்தகான்.
 
"இங்கு குடிமயறுபவைரகள் நசியூசசிலகாந்தவைவர புரிந்து அறசிந்து நடக்க மவைண்டும. அமத மபகால 
நசியூசசிலகாந்தவைரும புதசிதகாய் வைருமவைகாரமேமீது நமபபிக்வக வவைத்து ஷசயற்பட மவைண்டும" என்று 
ஷசகால்லசிவைபிட்டு தன் பகாட்டில் நடந்து மபகானகான்.
 
   ***   ***   ***

இரு நகாட்களனன் பபின்பு ஒரு மேதசியம வைவீடு தசிருமபபியபிருந்தகாரகள். எல்லகா மவைவலகவளயும 
முடித்து ஓய்ந்து மபகாயபிருந்த மவைவளயபில் 'இஞ்சகாருங்மககா' என இரகாகமேசிழுத்தகாள் சகாந்தசினன.
 
"இஞ்சகாருங்மககா, நனகா இன்னும வைந்து எங்கவட பபிள்வளவயப் பகாக்மகல்ல. ஏமதனும 
எங்கமளகாவட மககாபமமேகா?"
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"நனகாவுக்கு நகாங்கள் வைந்தது இன்னமும ஷதரியகாமேல் இருக்கலகாம. ஒருக்ககால் ஷசகான்னகால் 
நல்லது."
 
"அச்சகாப் பபிள்வளயல்மல! ஓடிப்மபகாய் ஒருக்ககா ஷசகால்லசிப்மபகாட்டு வைகாங்மககா"

ஷசல்வைகா நனகாவைபின் வைவீட்டிற்கு ஷஜற் மபகால ஓடினகான். ஷபல்'வல அழுத்தசினகான். வைவீடு 
பயங்கர அவமேதசியபில் சூழ்ந்தசிருந்தது. உள்மள எந்தவைபித சலனமும இல்வல. ஒருமவைவள 
உள்மள கசிழவைபி இல்வலமயகா? கதவவைக் வககளனனகால் பலமேகாகத் தட்டினகான். 
இவைனது ஷசய்வகவய அவைதகானனத்த மடவைபிட் தகானும கசிழவைபியபின் வைவீட்டிற்கு வைந்தகான்.
 
"ககாலவமே நகானும பகாத்தனகான். கசிமறவஷக் ககாமணைல்ல. எங்மகனும தூரத்தசிற்குப் 
மபகாயபிருப்பகாமளகா?" என்று ஷசகால்லசிக் ஷககாண்மட வைவீட்வடச் சுற்றசி ஒருமுவற பகாரத்தகான் 
மடவைபிட். ஜன்னல் ஒன்று சசிறசிது நவீக்கசியபிருந்தது. அதற்குள் முகத்வதப் புவதத்து 
உள்மள மநகாட்டமேசிட்டகான்.

ஏமதகா சந்மதகம ஷககாண்டவைனகாக தனது வைவீட்டிற்கு வைபிறுவைபிஷறண்டு அடிஷயடுத்து வவைத்தகான்.

"ஷபகாலசிவசக் கூப்பபிடுவைம!"

ஷபகாலசிஸ வைந்தது. தனது தசிறப்புக் மககாரவவையபினகால் கதவைபின் துவைகாரத்வத மநகாண்டினகாரகள்.
கதவு தசிறந்து ஷககாண்டது.

கசிழவைபி அழககாக அன்றலரந்த தகாமேவர மபகாலக் கதசிவரயபில் இருந்தகாள். அவைளனற்குப் 
பக்கத்தசில் இருந்த 'ஷஹகாவைபி மரபபிள்' என்னும மககாப்பபி மமேவசயபில் குடித்து முடிக்கப்பட்ட 
மதநவீரக் மககாப்வப ஒன்று கசிடந்தது. மதநவீரின் மேயக்கத்தசில் வைபிழுந்து இறந்து 
மபகாய்வைபிட்ட ஒரு பூச்சசிவய எறுமபுக்கூட்டஷமேகான்று இழுத்துக் ஷககாண்டிருந்தது. பக்கத்தசில் 
'நசியுசசிலகாண்ட் ஷஹரகால்ட்' மபப்பர வைபிரித்தபடி, புதசியவைரகளனன் வைரவைபினகால் நகாட்டினனல் 
ஏற்படும அவைலத்வதக் ககாட்டியபடி கசிடந்தது. அதற்கும மமேமல பபின்னனமுடிக்கப்பட்ட ஒரு 
குழந்வதயபின் குளனர உடுப்பு ஒன்று இருந்தது. ஷசல்வைகா அந்தக் குளனர உடுப்வபத் தூக்கசிப் 
பகாரத்தகான். அதற்குள்ளனருந்து ஒரு 'ககாட்' ககீமழ வைபிழுந்தது.
 
"ஒன்வறயும ஷதகாடகாதவீரகள்" என்று வைந்த ஷபகாலசிஸககாரரகளனல் ஒருவைன் சத்தமேசிட்டகான்.

ஆனகாலும அந்த வைபிழுந்து கசிடந்த அந்த அட்வடயபில், அழககாகச் சசிரித்தபடி இருக்கும ஷபண் 
குழந்வதயபின் படத்வதயும 'For new born baby'  என்று எழுதசிக் கசிடந்தவதயும பகாரக்கக் 
கூடியதகாகவைபிருந்தது.
kssutha@hotmail.com 26 ஏப்ரில் 2011
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28.  த�ரிபு - கமல�வதவவி அரவவிந்தன, ச�ங்கப்பூர் 

வைபியரவவையபில் ஊறசிய டீ ஷரட்டும, ஷமேது ஓட்டத்துக்ககான மஜகாகசிங் ட்மரக் ககால்சரகாயுமேகாய், 
கல்சகீட்டில் வைந்தமேரந்த சசசிமரககாவுக்கு மூச்சு வைகாங்கசியது. நசியகாயப்படி மஜகாகசிங் ஷசய்பவைரகள்
பகாதசியபிமலமய இப்படி வைந்தமேரவைதசில்வல.  மூன்று ரவுண்டு ஓடிவைபிட்டுதகான் சசசிமரககாவும 
வைந்து அமேரந்தகாள். அதற்குமமேல் ஷமேது ஓட்டமேல்ல, நவடகூட கஷ்டமேகாக இருந்தது,. 
மபசகாமேல் அமேரந்து பகாரக்கசில் ஓடிக்ஷககாண்டிருந்தவைரகவள மவைடிக்வக பகாரக்கத் 
ஷதகாடங்கசினகாள். ஆண் ,ஷபண் ,மபதமேசில்லகாமேல் மேனனதரகள் ஓடிக்ஷககாண்டிருந்தகாரகள். அந்த 
ககாட்சசியும கூட ஷககாஞ்ச மநரத்துக்குமமேல் உவைப்பகாயபில்வல. எதசிரசகாரியபிலசிருந்த உடல் 
பயபிற்சசி தளத்தசில் கண்கவள ஓட்டினகாள். அந்த தசிறந்த ஷவைளனச்சகாவலயபில், இவளஞரகளும,
வையதகானவைரகளும, வகககால்கவள அவசத்தும வைவளத்தும, உடல்பயபிற்சசி ஷசய்து 
ஷககாண்டிருந்தகாரகள்.

நகான்கு மேகாதங்களகாய் கடுவமேயகாக, தகானும உடல்பயபிற்சசியபில் ஈடுபட்டு வைருவைவத 
நசிவனத்தமபகாது  சசசிமரககாவுக்கு துக்கமேகாக இருந்தது. உடல்பயபிற்சசி ஷசய்யும 
எல்மலகாருக்குமமே உடமபு குவறகசிறது.ஆனகால் சசசி மரககாவுக்கு மேட்டும ,ஒன்மறகா இரண்மடகா
கசிமலகாதகான் குவறயும. எப்படி கஷ்டப்பட்டகாலும அந்த உப்பல்மதகம மேட்டும குவறயமவை 
இல்வல. ஷரகாமப சசிரமேப்பட்டு பயபிற்சசி ஷசய்வைஷதல்லகாம சரி, ஆனகால்” 
வைகாவயக்கட்டுகசிறகாயகா?” என்று அமமேகா மேரகதம கத்துமமபகாதுதகான் மககாபம வைருகசிறது. 
அதற்கு இவைள் என்ன ஷசய்ய முடியும? உடல் பயபிற்சசி முடிந்து வைவீடு தசிருமபும வைழசியபில் 
தகான் ,K.F.C பபில்டிங் வகக்கடக்கமேகாய் நசின்று ஷககாண்டு இவைவளப்பகாரத்து  குசலம 
வைபிசகாரிக்கசிறது.  என்ன ? என்று ஷமேன்னவகயகாய் இவைவளப்பகாரக்க, நசின்று ஒரு 
வைகாரத்வத மபசலகாமேகா என்று மயகாசசிப்பதற்குள், ஷமேகாறு ஷமேகாறு ஷகண்டக்கசி சசிக்கனும, 
ஃப்ஷரன்ச் ஃப்வரஸஸும, ஸமமேஷ் ஷபகாடமடகாஸஸும, மேனவசயும நகாவவையும அவலக்கழசிக்க, 
ஹ்மமம..பபிறஷகன்ன ?  சமபபிரமமேமேகாய் அமேரந்து ஒரு ஷவைட்டு ஷவைட்டிவைபிட்டுத்தகான்  
சசசிமரககா நவடவயத்ஷதகாடரவைகாள். மவைறு என்ன தகான் ஷசய்வைது? முதலசில் நகாவவை 
அடக்கணும, பபிறகு ருசசிவய மேறக்கணும.அப்பதகான் அந்த உப்பபிய முகமும, கனத்த 
உடமபும ஷககாஞ்சமேகாவைது கட்டுக்குள் வைரும, என்று அமமேகாவும, 
டயட்டீஷசியனும, ஏன் மதகாழசிகள் கூட, புத்தசிமேதசி ஷசகால்லசிச் ஷசகால்லசி அலுத்துவைபிட்டகாரகள். 
அது மேட்டும சசசிமரககாவைகால் முடியகாது. பசசிமநரம வைந்தகால்தகான் சகாப்பபிடணும என்றசில்வல. 
பசசி வைரும முன்னமர ஷநகாறுக்குத்தவீனனயகாக சசிப்ஸ, வைறுத்த கச்சகான், 
மபகாக்கனகா,என எது கசிட்டுமதகா, சகாப்பபிடுவைகாள். சகாப்பகாட்டு மநரத்தசிலும எது உண்மடகா, 
இல்வலமயகா,ஒரு துண்டகாவைது மேமீமனகா, மககாழசித்துண்மடகா, அவைசசியம மவைண்டும. அது 
மேட்டும இல்லகாமேல் சசசிமரககாவைகால் சகாப்பபிடமவை முடியகாது. இத்தவனக்கும சசசிமரககா 
ஒன்றும சகாப்பகாட்டு ரகாமேசியல்ல. ஆனகால் ருசசிநகாடும சகாப்பகாட்டுப்பபிரிவய தகான் என்பவத 
மேறுப்பதற்கசில்வல.  என்ன ஷசய்ய?
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ஆரமபத்தசில் இவைவள குண்டு என்று ஷசகால்லத் தயங்கசியவைரகள் கூட, இப்மபகாஷதல்லகாம 
கூசகாமேல், அவடஷமேகாழசியபிட்மட, அவழக்கத் ஷதகாடங்கசிவைபிட்டகாரகள். மதகாழசிகள் 
எல்மலகாவரயும வைபிடமவை இவைள் ஷககாஞ்சம குண்டுதகான். இதனகாமலமய   இவைள் பல 
கவடகள் ஏறசி இறங்க மவைண்டியபிருந்தது. உவடகளும அப்படி ஒன்றும  மலசசில் கசிட்டகாது. 
அவலயகாய் அவலந்து ,தப்பபித்தவைறசி ஆவசப்பட்டுப்மபகாய், வைகாங்க முயற்சசித்தகால் , 
சத்தசியமேகாய் அந்த உவட இவைள் வசசுக்கு இருக்ககாது. பபிறகுதகான் உடல்பயபிற்சசிக்குப் 
மபகாகமவைண்டிய அவைசசியம ஷபகாட்டிலவறந்து ஷககாண்டு உவறத்தது. சசசிமரககா மூச்சு வைகாங்க 
வைகாங்க ஓடினகாள். உடல் கவளக்க கவளக்க  பயபிற்சசி ஷசய்தகாள். தசிணைறத்தசிணைற , குனனந்தும
நசிமேசிரந்தும. வகககால்கவள  மபகாட்டு அப்படி  கஷ்டப்படுத்தசியதசில் வைஞ்சவனயபின்றசி 
உடமபபிலசிருந்து வைபியரவவை ஆறகாய் ஓடியது. அவடத்து வைபிவடத்துக் கசிடந்த 
ஊவளச்சவதஷயல்லகாம குவறந்துவைபிடும என்றுதகான் சசசிமரககாவும நமபபினகாள்.
ஆனகால் வைரும வைழசியபில்” ஷகண்டக்கசி சசிக்கன், அல்லது, சசிக்கன் வரஸ, ஏன்,  மஹகாக்கசியன்
மேமீ, “ கூட அவைள் வையபிற்ஷறரிச்சவலக் ஷககாட்டிக்ஷககாண்டது.

டயட்டீஷசியன் சசசிமரககாவவை மககாபபித்துக்ஷககாண்டகார.. உடல்பயபிற்சசியகாளரும கூட 
முவறத்தகார. ஆனகால் அமமேகா மேட்டும கடுவமேயகாகத் தசிட்டினகாள். இஷதகான்றும அவைளுக்குப் 
ஷபரிதகாகப் படவைபில்வல.ஆனகால் உடன் மவைவல ஷசய்யும மமேகாஹன் ஷசகால்கசிறகான்.

” மசச்மச, என்ன மபச்சு மபசமற? ரஹசிமேகா ஷககாஞ்சம தடிதகான், அதுக்ககாக , மபகாயும மபகாயும 
சசசிமரககா கூடயகா ஒப்பபீடு ஷசய்யமற? சசசி என்னகா வசசு?  ரஹசிமேகா, பகாவைம , ! சசசி கூட 
ஒப்பபிடுமமபகாது ரஹசிமேகா தடிமய  இல்வலமய ? ”

மேதசியம லன்ச் வடமேசில் முகமமேதுவைபிடம மமேகாஹன் அடித்த கஷமேன்ட் இது. 
மகட்டுக்ஷககாண்டிருந்த சசசிமரககாவுக்கு மூச்மச நசின்றுவைபிடுவைது மபகாலகாகசிவைபிட்டது.மகட்ககாதவைள்
மபகால் நடிக்க, முகத்வத ஒன்றுமமே இல்லகாமேல் வவைத்தசிருக்க ,அந்த பகாடு பட்டகாள். 
மேனஷசல்லகாம அப்படி வைலசித்தது. அன்றுதகான் அவைள் சகாப்பகாட்வட பகாதசியபிமலமய வைபிட்டு 
வைபிட்டு எழுந்து மபகானகாள்.

மேகாவல வைவர ஒரு டீ கூட குடிக்கவைபில்வல. குளனரபகானம கூட ஷதகாடவைபில்வல.ஆனகால் 
இரவு வைருவைதற்குள் சசசிமரககா தளரந்துமபகானகாள். சசிறுங்குடவல ஷபருங்குடல் வைபிழுங்க 
தவைபித்துப் மபகானகாள்.நள்ளனரவு ஷநருங்குமமபகாது பசசி தகாங்ககாமேல், மசகாறும மேமீன் குழமபும , 
அள்ளன வைகாரி சகாப்பபிட்டகாள். அப்படியும பசசி ஆறவைபில்வல. இரண்டு துண்டு பபிஷரட் டில் 
பட்டரும ஜகாமும தடவைபி சகாப்பபிட்டகாள். உபரியகாக ஒரு கசிளகாஸ நசிவறய ஆரஞ்சு ஜஹூசும 
உள்மள மபகானபபிறகு, தகான் உடமபு உடமபகாகசியது .இவைளும  மேனுஷசியகானகாள்..

சசசிமரககா ஷதகாடரந்து உடல்பயபிற்சசி ஷசய்தகாள், இந்த முவற டயட்டிஷசியன் கூறசியபடி 
சகாப்பபிட முயற்சசி ஷசய்தகாள். இரண்டு துண்டு ஷரகாட்டித்துண்டும, அவைபித்த ககாய்கறசியும 
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பகாரத்தகாமல குமேட்டிக்ஷககாண்டு வைந்தது. மேனுஷசி சகாப்பபிடுவைகாளகா இவத? ---
இந்த அல்லகாடலசில் இவைள் தவைபித்துக் ஷககாண்டிருக்குமமபகாது தகான் ,ஒரு நகாள் அந்த 
மேனனதவரப் பகாரத்தகாள். ஒரு சசின்ன நகாய்க்குட்டிவயத் தூக்கசிக் ஷககாஞ்சசிக் ஷககாண்டும, பபிறகு 
ஷககாஞ்ச மநரம அவத நடக்கவைபிட்டும, நகாயபின் பபின்னகால் ஓடிக்ஷககாண்டிருந்த, 
அந்த மேனனதவரப் பகாரக்க சுவைகாரஸயமேகாக இருந்தது. ஒரு நகாள் இவைள் ஓடிக்கவளத்து , 
அமேரந்த மபகாது எமதச்வசயகாக , அமத இருக்வகயபிமலமய  அவைரும வைந்தமேரந்தகார.

 “ என்னுவடய மஜகானன, “ என்று ஷபருவமேயகாக அந்த மேனனதர நகாவய அறசிமுகப்படுத்த, 
சசசிக்கு எப்படி ரியகாக்ட், பண்ணுவைஷதன்மற ஷதரியவைபில்வல. சசிரித்து வவைத்தகாள். 
இப்படித்தகான் ஷதகாடங்கசியது சசசிக்கும கசிறசிஸடபருக்குமேகான நட்பு. ஒருநகாள் மபச்சு 
வைகாக்கசில், ’” உனக்ஷகன்ன ஒரு 35 வையதசிருக்குமேகா? ”என்று மகட்க, சப்த நகாளங்களும 
ஸதமபபிக்க வைபிக்கசித்துப் மபகானகாள். அதற்குப் பபிறகு அந்த ஆளனடம மபசமவை பபிடிக்கவைபில்வல.
மநருக்கு மநர சந்தசித்தகால் கூட” சரிதகான் மபகாய்யகா,” என்பதுமபகால் முகத்வதத் 
தசிருப்பபிக்ஷககாண்டகாள்.  24 வையசு கூட நசிரமபகாத தன்வனப் பகாரத்து இப்படி ஒரு மகள்வைபி 
மகட்க எப்படி மேனசு வைந்தது? முதன்முதலகாக அவைளுக்கு அழுவக வைந்தது.சுய 
பச்சகாதகாபத்தசில் மேளமேளஷவைன்று வைழசிந்தது கண்ணைவீர.

"இப்படி அழுவைதற்கு உனக்கு ஷவைட்கமேகாயபில்வல? கசிண்ஷணைன்று ’தசிண்ணைக்கமேகாய் அதட்டியது
ஒரு குரல். யகாரிந்த அசரீரி, என்று சுற்று முற்றும பகாரக்க, யகாருமமே இல்வல. 
குமுறசிக்ஷககாண்டிருந்த சசசிமரககாவுக்கு ஒரு வைபினகாடி ஒன்றுமமே புரியவைபில்வல. யகார 
தன்னனடம மபசசினகாரகள்?

 “இங்மக பகார “ ! பகாரத்தகாள். அட, மேரம,! மேரம எங்ககாவைது மபசுமேகா ? மேமீண்டும சுற்றும 
முற்றும பகாரக்க,  இவைவளவைபிட இன்னும ஷககாஞ்சம மேட்டுமமே உயரமுள்ள  ஒரு சசின்ன 
மேரம, ஆனகால் ஷதனகாஷவைட்டகான மேரம ஒன்று தகான், அருகசில் நசின்று 
ஷககாண்டிருந்தது. அந்த பகாரக்கசில் இந்த வசசசில் தகான் எல்லகா மேரங்களுமமே இருந்தன. 
ஆனகால் பகாரக்க அழககாயபிருந்தன அந்த மேரங்கள்.  சசசிமரககாவுக்கு மககாபம தகாங்கவைபில்வல. 
மபகாயும மபகாயும ஒரு மேரமேகா எனக்கு புத்தசிமேதசி ஷசகால்லணும ? இந்த அக்றசிவணைக்குக் 
கூடவைகா நகான் மகடு ஷகட்டுப்மபகாயபிட்மடன்?

” ஏன் மேரங்கள் என்றகால் என்ன மேட்டம?  உனக்கு ஏன் இப்படி மககாபம வைருகசிறது?? 
முதலசில் என்வனப்பகார,  நகான் மேரம தகான், என்றகாலும எப்படி தசிண்ணைக்கமேகாய் நசிற்கசிமறன் 
பகார! ஷவைடஷவைடஷவைன்று , எப்படிஒடிய ஒடிய நசிற்கசிமறன் பகார, பச்வசப்பமசஷலன்று 
என்னுவடய இவலகள் கூட என்ன அழகு பகார, மவைர கூட எப்படி  அடி 
தழுவைபி,மேண்ணுக்குள் ஷபகாசசிந்துமபகாய் நசிற்கசிறது பகார, ! என்னகால் தகான்  இந்த பூமேசிக்கு 
என்ஷனன்ன பலன் ஷதரியுமேகா?”
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”அப்படிஷயன்றகால் என்னகால் யகாருக்குமமே எந்த பலனுமமே இல்வல என்கசிறகாயகா?“

“அவத நவீ தகான் மயகாசசித்து முடிஷவைடுக்கணும?  என்வன ஏன் மகட்கசிறகாய்?“

“நகானகா உன்னனடம மபச வைந்மதன்? நவீ தகாமன வைலசிய வைந்து என்வன வைமபுக்கசிழுக்கசிறகாய்?“

’ஷயஸ, நகாமன தகான்' என்பதுமபகால் ஒரு குலுக்கு குலுக்க,பன்னவீரத்தூவைலகாய் மரககாவைபின் 
மமேல் சசிதறசி வைபிழுந்தது நவீரத்துளனகள்.

”முதலசில் நவீ ஏன் இப்படி அழுகசிறகாய்? !எனக்கு அழுகசிறவைரகவளக் கண்டகாமல பபிடிக்ககாது. 
அவமேதசியகாக உட்ககாரந்து மயகாசசித்துப்பகார, இந்த பகாரக்கசில் ஓடுகசிறவைரகளனல் பகாதசிப்மபரகாவைது 
இந்த மேரத்தசின் ககீழ் வைந்து உட்ககாரகாமேல் மபகாவைதசில்வல. இத்தவனக்கும நகாஷனகான்றும 
ஷககாப்பும கசிவளயுமேகாய், இவல தவழகமளகாடு நசிழல் குவட கூட வைபிரிப்பதசில்வல, என்றகாலும
என்வன எல்மலகாரும மநசசிக்கசிறகாரகள், ஏன் ஷதரியுமேகா? நகான் அழககாயபிருக்கசிமறன், அதுதகான்
ககாரணைம, “

அவ்வைளவுதகான் , சசசிமரககா வைபிசசித்து வைபிசசித்து அழுதகாள்.” நகான் அழககாயபில்லகாதது என் 
குற்றமேகா? ”

”நவீ அழககாயபில்வல என்று யகார ஷசகான்னகாரகள், நவீ ஷககாஞ்சம பூசல் உடமபு
,அவ்வைளவுதகான்.முதலசில் இந்த உப்பல் மேட்டும குவறந்து வைபிட்டகால் உன்வன வைபிட அழகசி 
இங்கு யகாரிருக்க முடியும? “

சசசிமரககா அப்படிமய மேலரந்து மபகானகாள். கண்ணைவீர சட்ஷடன்று நசின்றுவைபிட்டது.

“அதற்கு முதலசில் நவீ மேனக்கட்டுப்பகாட்டுடன் உணைவவைக் குவறக்க முயற்சசி ஷசய்ய 
மவைண்டும"

சசசிமரககா பதசில் ஷசகால்வைதற்குமுன் சடசடஷவைன்று மேவழ தூரல் மபகாடத்ஷதகாடங்கசிவைபிட்டது. 
சசசிமரககா ஓடினகாள். அன்றசிரவு அவைள் சகாப்பபிடவைபில்வல. பசசி எடுக்ககாதது ஆச்சரியமேகாக 
இருந்தது. ஆனகால் மேனம முழுக்க மேரத்தசின் , உன்வன வைபிட அழகசி யகாரிருக்க 
முடியும?, என்ற வைகாசகமமே  ஷபகாமமேலகாட்டம மபகாட்டது. ஒமர வைகாரத்தசில் சசசிமரககா 4 கசிமலகா 
குவறந்தகாள், 2 வைது வைகாரம இன்னும 3 கசிமலகா குவறந்தகாள், . இரண்மட மேகாசத்தசில் 
சசசிமரககாவைபின் உடல் ஒரு கட்டுக்குள் வைர முயலலகாம என உறுதசிவயக்ககாட்டியது.ஆனகால் 
அப்ஷபகாழுதும சசசிமரககா குண்டுதகான். வைபிடகாப்பபிடியகாக சசசிமரககா உடல் பயபிற்சசி ஷசய்தகாள்.  
ஷவைட்டிய சகாலட்,பபிடிக்கவைபில்லயகானகாலும கஷ்டப்பட்டு சகாப்பபிட்டதசில், ஒரு சமேயத்தசில் 
அவைளுக்கு சகாலட் பபிடித்தும கூட மபகானது. மயகாககா வைகுப்பபில்  மசரந்ததசில் ஒரு 
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நண்பன் கசிட்டினகான். அவைனுவடய அறசிவுவரப்படி இருவைரும மசரந்து ஷசய்யலகாம , என்ற 
வைழவமேயபில் சசசிமரககா ஷதகாடரந்து மயகாககா ஷசய்தகாள். மூச்சுப்பயபிற்சசி முதலசில் தகான் 
கஷ்டமேகாகத்தகான்  இருந்தது,. நண்பன் மமேத்யூவைபின் அருககாவமேயகால் பபிறகு 
அதுவும வகப்பபிடிக்குள் வைந்துவைபிட்டது,. சசசிமரககா ஒன்வற மேட்டும புரிந்து ஷககாண்டகாள். 
வைபிடகாது முயற்சசி ஷசய்தகால் எதுவுமமே சசிரமேமேசில்வல.

இப்மபகாஷதல்லகாம சசசிக்கு நசிவறய நண்பரகள் ஷதகாவலமபசசினகாரகள். சதகா மபகாவன கட் 
ஷசய்வைது கூட அவைளுக்கு ஷபரிய இன்பமேகாக இருந்தது. இந்த மநரத்தசில் தகான், ஒரு நகாள் 
மஜகாகசிங் பகாரக்கசில், முன்பு  சந்தசித்த அமத மேனனதர, கசிரிஸடபர அவைள் அருமக 
வைந்தமேரந்தகார.

” நவீ ஷரகாமப அழககாயபிருக்கசிறகாய்? “ என்று அவைர கனனந்த குரலசில் ஷசகால்ல சசசிக்கு மககாபம 
மககாபமேகாய் வைந்தது.

” எனக்ஷகன்ன வையதசிருக்கும ?” என்று நசிவனக்கசிறவீரகள் என்று மகட்க நசிவனக்கு முன்னமர, 
”இப்ஷபகாழுது உன்வனப்பகாரத்தகால் 20 வையது கூட ஷசகால்லமேகாட்டகாரகள்” என்று கசிரிஸடபர 
ஷசகால்ல, சசசிக்கு நகாணைபிக்கண் புவதக்கும ஷவைட்கம வைந்தது.

மேமீண்டும அவைரகள் நட்பு ஷதகாடரந்த மவைவளயபில் , வைவீட்டில் அமமேகா அவைளுக்கு மேகாப்பபிள்வள 
பகாரக்கத் ஷதகாடங்கசியபிருந்தகாரகள். அவைளுக்கு முற்றசிலும அறசிமுகமமே இல்லகாத ஆண்கவள 
மேணைக்க வைபிருப்பமேசில்வல. மயகாககா வைகுப்பபிலும மமேத்யூ அவைவள வைபிருமபுவைதகாகச் 
ஷசகால்லசியபிருந்தகான். சசசிக்கு யகாவர மதரவு ஷசய்வைது என்மற ஷதரியவைபில்வல. 
அப்ஷபகாழுதுதகான் மமேத்யூ அவைவள ஒருநகாள்  ”,மஹகாட்டலசில் சசிலமேணைபிமநரங்கள் 
இன்பமேகாயபிருக்க வைரமுடியுமேகா” என்று மகட்க , இடி வைபிழுந்தகாற்மபகால் தசிவகத்துப்மபகானகாள். 
மமேத்யூ இவைவள மேட்டுமேல்ல, மஹகா ஸவைவீ, மரகாஸமேசி, மபகான்மறகாவரயும கூட 
அவழத்தசிருக்கசிறகான் என்பது ஷதரிய வைர, சகீ, என்றகாகசிவைபிட்டது. மேற்ற ஆண்களும கூட 
மடட்டிங் என்ற ஷபயரில் உடல் இச்வசக்மக அவழக்கசிறகாரகள், என்று 
ஷதரிந்தவுடன் சசசிக்கு ஷவைறுப்பும மவைதவனயும ஷசகால்லசி மேகாளகாது.

-”அன்று பகாரக்கசில் ஓடிக்ஷககாண்டிருக்குமமபகாது, எதசிமர வைந்தகார கசிறசிஸடபர,. முதலசில் 
குசலம வைபிசகாரித்தபபின், ” நகாம இப்படிமய ஷககாஞ்சம நடந்துஷககாண்மட மபசலகாமேகா? ” என்று 
அன்மபகாடு அவைர அவழக்க , ஷதகாடரந்தகாள். ”மேவனவைபி இறந்துமபகாய் 3 வைருடம ஆகசிறது, 
இதுவைவர நகான் ஒரு தசிருமேணைம பற்றசி மயகாசசிக்கமவை இல்வல, ஆனகால் 
உன்வனப்பகாரத்தபபிறகுதகான் எனக்கு அந்த ஆவசமய வைந்தசிருக்கசிறது.
நவீ வைபிருமபபினகால் நகாம தசிருமேணைம ஷசய்து ஷககாள்ளலகாம ? என்ன ஷசகால்கசிறகாய்? ”

சசசியகால் மபசமவை முடியவைபில்வல. 24 வையது கூட நசிரமபகாத தனக்கு 51 வையதுக்ககாரர 
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ஒருவைருடனகா தசிருமேணைம?

உடல் இவளத்தது மேகசிழ்ச்சசிமய. ஆனகால் இப்படிப்பட்ட  மககாணைத்தசிலசிருந்தும வைபில் அமபுகள்
அவைவளச் சூழும என்பது அவைள் எதசிரபகாரகாதது. கசிறசிஸடபரிடமேசிருந்து எவதமயகா ஷசகால்லசி , 
வைபிடுபட்டு ,வைபிச்ரகாந்தசியகாய் மேரத்தசினடியபில் வைந்தமேரந்தகாள். வைழக்கம மபகால் மேரம அதட்டியது.

“ ஏன் எதற்ஷகடுத்தகாலும இப்படி இடி வைபிழுந்தகாற்மபகால் கவைவலப்படுகசிறகாய்? ஆண்கள் 
இத்தவன மபர வைபிருமபுகசிறகாரகள், என்றகாமல, நவீ அழககாக இருக்கசிறகாய்,  என்றுதகாமன 
அரத்தம? ”

" அதற்ககாக , ? --“

" இமதகா பகார,  சசிங்கப்பூரில் வைகாழ்ந்து ஷககாண்டு இப்படி கமபளனப்பூச்சசியகாய் இருக்கசிறகாமய? 
வைகாழ்க்வகவய அதனதன் மபகாக்கசில் அப்படிமய எடுத்துக் ஷககாள்ளக் கூடத் 
ஷதரியவைபில்வலஷயன்றகால்,பபிறகு நவீ என்ன ஷபண்? "

” என்வன என்ன ஷசய்யச்ஷசகால்கசிறகாய் ? “

” மபசகாமேல் என்வனமய கட்டிக்மககாமயன்.எனக்ஷகன்ன குவறச்சல் ? "
 ,
அதசிரச்சசியபின் எல்வலயபில் சசசிமரககா, மேரம மகலசி ஷசய்கசிறதகா, என்று பகாரக்க,மேரமமேகா 
அவசயகாது, கமஷமேன்று தசிடுதண்டியகாய் நசின்று ஷககாண்டிருந்தது. அடுத்த கணைம என்ன 
ஷசய்கசிமறகாம என்ற உணைரமவை இல்லகாதவைளகாய், சசசிமரககா  இரண்டு வககளகாலும 
மேரத்வத  ஓங்கசி  ஓங்கசி அடித்தகாள். ககால்களகாலும மேரத்வத  எத்தசி எத்தசி உவதத்தகாள் .” நவீ, 
நவீ, நவீயகா  என்வன ”--” என்று மேரத்வதமபகாட்டு ஷவைறசி பபிடித்தகாற்ப்ஷபகால் குலுக்குவைவதப் 
பகாரத்து, ஏய், ஏய், என்று பகாதசகாரிகள் அவைவளப் பகாரத்து கத்த, பபிறகுதகான்  அவைள் 
ஆமவைசமமே மேட்டுப்பட்டது.

மேரத்தசிலசிருந்து சசில பட்வடகள் ககீமழ வைபிழுந்தது. இவல தவழகள் மலசகாய் நசிவலகுவலந்து 
மககாரமேகாய் ககீமழ வைபிழுந்தது . ஆனகால் மேரம ஏமனகா கல்லகாய் ஓய்ந்து நசின்றது, . 
அக்றசிவணையகாய் அதற்மக உரிய லக் ஷணைத்மதகாடு, பபிறகு மேரம  மபசமவை இல்வல. 
அப்ஷபகாழுதுதகான்  சசசிமரககாவுக்கு, அமமேகா ஏற்பகாடு ஷசய்த மேகாப்பபிள்வள, 
முல்வலவைகாணைனனடம இதுவைவர  தகான்  மபசமவை இல்வலமய என்ற  அஞ்ஞகானம உவறக்க,
எழுந்து வைபிடுவைபிடுஷவைன்று நடக்கத்ஷதகாடங்கசினகாள். மககாபத்தசில் வைபியரத்த உடமபபில் பகாரக்கசில்
வைவீசசிய ககாற்று மலசகாய் தழுவை, இன்னும மவைகமேகாய் நடக்கத்ஷதகாடங்கசினகாள் சசசிமரககா.
 
kamaladeviaravind@hotmail.com 26 ஏப்ரில் 2011
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29. பவ�னைளி - கடல்புத்த�ரன -

வைந்தகான் வைரத்தகானகாக மேல்லசிவகப்பூக் கசிரகாமேத்தசிற்கு மபகாது எனக்கு 13 வையசு.8ம வைகுப்பபில் 
படிக்கசிற மேகாணைவைன். தசிருமேதசி சுப்பபிரமேணைபியம-என்னுவடய அமமேகா- சுககாதகாரம படிப்பபித்தகார. 
எல்லகா வைகுப்புகளுக்கும அவைமர சுககாதகார ஆசசிரிவய.அமத மபகாலமவை கணைபிதம, 
வைபிஞ்ஞகானம,ஆங்கசிலம எடுத்த ஆசசிரியரகளும எல்லகா வைகுப்புகளுக்கும அவைரகமள 
படிப்பபித்தகாரகள்.10ம வைவரயபில் இருந்த எங்க பகாடசகாவலயபில்,எல்லகா தரத்தசிலும ஓரு 
வைகுப்பு மேட்டுமமே இருந்தது.எ,பபி,சசி...என பல பபிரிவுகள் அவைற்றசில் இருக்கவைபில்வல.கசிரகாமேம 
மவைற எப்படி இருக்கும.ஒரு வைகுப்பபில் 35- 40 மபரகள்...என்று இருப்மபகாம.அதசில் அவரவைகாசசிப்
மபரகள் ஷபண்கள். ஷசகால்ல மேறந்து வைபிட்மடன்.வைள்ளுவைர,ககாந்தசி, பகாரதசி..என எல்லகாருக்கும 
ஒவ்ஷவைகாருப் பட்டப் மபரகளும இருந்தன. ஆங்கசில  ஆசசிரியருக்கு , 'குஞ்சசியப்பு'என மபர 
வவைக்கப் பட்டிருந்தது.கனகலசிங்கம என அழககான மபர அவைருக்கு இருக்கசிறது.அயன் 
பண்ணைபின நவீள்ககாற்சட்வடயும,மசரட்டும அணைபிந்து வைகாரவைர.ஆனகால்,ஒய்வு மநரங்களனல் ..சதகா
ஷவைத்தசிவல சப்பபிக் ஷககாண்டிருப்பகார.ஷவைத்தசிவலக் குஞ்சசியப்பு என்பது தகான் முழுவமேயகான 
பட்டப்மபர.ஸவடலகாக இருக்கசிற அவைர, அப்படி இருப்பதற்கு ஏதும வைபிவைசகாயப் பபின்ணைணைபி 
இருக்க மவைண்டும.ஷவைத்தசிவலப் பழக்கம ஷபகாதுவைகாக அவைரகளுவடயது.நுனனப்புல் 
மமேய்கசிறவைர தகாமன மேகாணைவைரகள்.எனமவை தகான் வைகாய்யபிமல வைந்தமபவர அவைருக்கு வவைத்து 
வைபிட்டகாரகள்.

கசிரகாமேத்தசில்,ஷவைட்டுமவைன்;ஷககாத்துமவைன் என்றளவுக்கு பவக நசிலவைவைபில்வல. மமேல்,ககீழ், நடு, 
அண்டிய..என சகாதகாரணை சகாதசி வைபிலகல்கள்;அவைற்றசில், சசிலவைற்றசில் ஆச்சரியப்படும அளவுக்கு
மநச உறவுகளும இருந்தன.மநசமேகானவைரகள்,மேணைமுடித்தல்,ஷசத்த வைவீடுகளனல் பங்கு 
பற்றசினகாரகள் என்றசில்வல.மககாயபில் தசிருவைபிழகாக்களனல் பங்களனத்தனர.தசிருப்பணைபிகளனல் 
உபயங்களும ஷசய்தகாரகள்.உபயத்வதப் ஷபற்றவவையும,நன்றசி மேறவைகாமேல் நடந்து 
ஷககாண்டன.தசிருப்பபி மேரியகாவதயும ஷசலுத்தசியது.யகாரகாலும உபத்தசிரவைம என்று 
ஷதரிவைபித்தகால்,உடனடியகாக தம ஷபடியள்கவள அவ்வைபிடத்தசிற்கு அனுப்பபியது.

கசிரகாமேத்தசில்,யகாழ்ப்பகாணைச் சண்டியரகளனன் வைகாரிசுகள சசிலரும இருந்தகாரகள்.இந்த பகாதுககாப்பு 
ஒப்பந்த்தகால் அவைரகளனன் 'பகாட்சகா' அங்மக பலசிப்பதசில்வல.எல்லகாச் சகாதசியபிலும ஒரு சுதந்தசிர
அவல அடிக்கமவை ஷசய்தது.நகாம பவழயவைரகள் இல்வல,சமேமேகானவைரகள்!ஷசகாந்த வைவீடு ,ககாணைபி
மவைண்டும..என்ற சசிந்தவனகள் அவைரகள் மேத்தசியபில் பரவைலகாக நசிலவைபின.அதனகால் நகரத்தசிற்கு
மமேசன் மவைவலகளுக்கு கலந்து மபகானகாரகள்.ககார தசிருத்துதல்,ஷபயபின்ற் பண்ணுதல்,வைவீட்டுக்கு
ஷவைள்வள அடித்தல்,வையரிங் ஷசய்தல்,குழகாய் இவணைப்புக்கள் அவமேத்தல் என பல்மவைறகான 
மவைவலகளனல்லும ஈடுபட்டகாரகள்.இவைரகளனல் கணைபிசமேகானவைரகள் மேகாணைவைரகமள. 
6ம,7ம,8ம,9ம,10ம..வைகுப்புகமளகாடு நசின்று வைபிட்ட பல் தரப்பபினர.என்னுவடய வைகுப்பபில் 
தசில்வலமய 8ம வைகுப்மபகாட பவன ஏறப் மபகாய் வைபிட்டகான்.சரிவைர கணைக்குகள் 
மபகாடுறவைன்.கணைக்கு ஆசசிரியர சுந்தரம "ஷபடியவன படிக்க வைபிடுங்களன்"என ஷபற்மறகாரிடம 
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ஷசன்று,மேன்றகாடிப் பகாரத்தகார.பத்தசிரிவககளனல் கவத எழுதுகசிற நல்லதமபபி ஆசசிரியரும 
"உங்க  ஆட்களனமல இவைன் படித்தகால் நல்லம தகாமன"என்று பலவைகாறு வைபிளக்கசிப் பகாரத்தகார. 
மதகால்வைபி தகான்.தகாய்க்ககாரி,"இவைனுவடய அப்பருக்கு ஏலகாமேல் கசிடக்கசிறது.இவைனும 
ஏறசினகாமல உவல ஷககாதசிக்கும"வைறுவமேவயச் சுட்டிக் ககாட்டி பபிடிவைகாதமேகாக மேறுத்து 
வைபிட்டகார.அவைனுக்கு 2 ஷபண் சமககாதரங்களுமேசிருந்தனர.இந்த மவைவலயபில்.. நல்லபடி வைகாழ 
வவைக்க முடியகாது. இருந்தகாலும,'அன்றகாடம'அவத வைபிட முக்கசியமேகானதகாக 
இருக்கசிறது.கசிரகாமேத்தசில், உயர சகாதசியபினருக்குமேசிவடயபில் கூட மேணை ஷதகாடரபு 
இருக்கவைபில்வல.ஒருமவைவள படித்த ஷபடியள்களகாக இருந்து,ககாதல் என வைபிருமபபி இருந்தகால்
எதசிரப்பபில்லகாமேல் நசிவற மவைறசி இருக்கலகாம.ஆனகால் படித்தவைரகளுக்கு தகான் ககாதல் 
மலசசிமல வைரகாமத.அந்த எண்ணைபிக்வகயும ஷசகாற்பம.சகீதனம வைகாங்கசிக் கட்டுற 
வைகாய்ப்வப இழக்க அவைரகள் என்ன முட்டகாள்களகா!புதசியவைரகளகாக கசிரகாமேத்தசிற்கு வைந்த 
எங்கள் குடுமபத்தசிற்கு ஷசட்டிக் குறசிச்சசியபிமல வைகாடவக வைவீடு கசிவடத்தது.அப்பகுதசிப் 
ஷபண்களூக்கும படிப்பு சரகாசரிக்கு மமேமல ஏறவைபில்வல.குடுமபமேகாக ஷசட்டிலகாகசி 
இருந்தகாரகள்.மேசிகச் சசிலர அவைரகளுக்குள் இவளப்பகாரிய ஆசசிரியரகளகாகவும  இருந்தகாரகள். 
அங்குள்ள ஷபடியள்களுக்கு மநரகான படிப்பு சரி வைரகா வைபிட்டகாலும,ஏமதகா படிக்க முயன்று 
தகான் இருந்தகாரகள். படம பயபில் வைவரஞர(வைவீட்டுப் படங்கள் ககீறுகசிற)படித்த 
ரவைபிவ,சசிறசிமேகா ஆட்சசிக்ககாலத்தசில் வைபிசுவைமேடுப் பகுதசிற்குச் ஷசன்று,ககாணைபி 
ஷவைட்டி,மேசிளககாய்,ஷவைங்ககாயம வவைத்து லகாபம ஷபற்றசிருந்தகான்.பபிறகு ககாணைபிவய,நசியகாய 
வைபிவலக்கு வைபிற்று வைபிட்டு,ஷபற்மறகாரிடமேசிருந்து சசிறு ஷதகாவக பணைமும ஷபற்று ஷவைளனநகாடு 
மபகாய் வைபிட்டிருந்தகான்.சசிவைத்தகானும,கதசிரும மசரந்து கூடு அடித்து மககாழசி 
வைளரத்தகாரகள்.கடவன சமபகாதசித்து,நட்டப்பட்டு பல கசப்பகான அனுபவைங்களகால் துவைளமவைச் 
ஷசய்தகாரகள்.கலங்ககாது ஷககாண்டிழுத்து கவடசசியபில்,ஷவைற்றசி கரமேகாக நடத்தும 
வைல்லவமேவயப் ஷபற்றுக் ஷககாண்டகாரகள்.

அயலுக்குள்மள இருந்த கதசிரமேவல சகாவவைத் தழுவை மூத்தவைனகான ஷசந்தசில் மககாழசிப் 
பண்வணை வவைக்க இவ்வைபிருவைருமமே முழுவமேயகாக உதவைபினகாரகள்.பபிறகு அவைன் மஜரமேனன 
மபகாக தமபபிக்ககாரனகான சகீலன்,தற்மபகாது அவத தசிறமபடக் கவைனனக்கசிறகான்.அங்கசிருந்து நகரக் 
கவடகளுக்கு முட்வடகள் மபகாய்க் ஷககாண்டிருக்கசின்றன.

அங்குள்ளவைரகளனன் படிப்பபின் தரம குவறவைகாக இருந்தசிற்குக் ஆசசிரியரகவள பபிவழ ஷசகால்ல
முடியகாது.10ம வைகுப்பு வைவரயபில் ஓரளவு படிக்கத் தகான் ஷசய்தகாரகள்.எ.எல் படிக்க நகரப் 
பள்ளனக்கூடங்களுக்குப் மபகான மபகாது,கசிரகாமேம சமேதரத்தசில் இல்லகாதது அவைரகவளப் 
பகாதசித்தது.தவைபிர அங்மக டியூசனுக்குப் மபகாற மேகாணைவைரகமள அதசிகமேகாக 
இருந்தகாரகள்.கசிரகாமேத்துப் ஷபகாருளகாதகாரம தகாழ்வைகானது.டியூசனுக்கும மபகாய் படிக்க மவைண்டும
என்கசிற மபகாது அவைனுக்கு படிக்கசிறதசிமல ஆரவைம குவறந்து வைபிட்டது.

சசிங்கள மதசசியம,கல்வைபியபில் தரப்படுத்தவல அமுல் படுத்தசியதகால் நகரத்தசில் பரவைலகாக 
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மேகாணைவை ஆரப்பகாட்டங்கள் நடந்து ஷககாண்டிருந்தன.படித்தகால் கூட ஷபரிசகாய் ஒன்றும 
சகாதசிக்க முடியகாது;என்ன ஆசசிரியரகாவைதும டியூசன் மேகாஸடரகாவைதுமமே முடிகசிறது 
என்ற ஏலகாவமேயுமமே நசிலவைபின.படிப்பபிற்ககான தரம ஒரு படி இறங்கசி வைபிட்டிருந்தது.

ஆனகால், எல்லகாருக்கும ககாணைபிஷசய்யபிறதும,மககாழசி வைளர வ்க்கசிறதும இலகுவைகாக 
இருக்கவைபில்வல. வைபிருப்பமேகாகவும இருக்கவைபில்வல.ஆட்சசியகாளரகளகால் மவைவல வைகாய்ப்பு 
வைழங்கப் படவைபில்வலமயகா..வைபிவைசகாயம ஷசய்யலகாம.பபிரித்தகானனய் கல்வைபிமுவறயபில் 
படித்ததகால்,சசிங்கள மதசசியத்தசிற்கு ககீமழ இருக்கசிறவைரகள் ஷகளரவைமேகாக மவைவல பகாரக்கசிற 
மபகாது நகாமும பகாரக்க முடியவைபில்வலமய என்ற தகாக்கம மவைறு கசப்வப ஏற்படுத்தசிக் 
ஷககாண்டிருந்தது.எவதயும ஷசய்யவும மேனவதயும வைபிடவைபில்வல.

அத்மதசசியம எம வைபிவைசகாயத்தசிலும பல்மவைறு பபிரச்சவனகவள வவைத்தசிருந்தது.சுமதச ஆட்சசி 
அவைசசியமேகாகசிக் கசிடந்தது.இல்லகாது இருந்தகாலும வைடக்கு,கசிழக்கு வைபிவைசகாயபிகள் கடுவமேயகான 
உவழப்பகாளனகள் என்ற மபவரமய எடுதசிருந்தகாரகள்.ககாணைபிகள் சமபந்தமேகான 
உரிவமேகள் எமமேசிடம இல்வல.எமமேக்களுக்ககான பகாதுககாப்புச் ஷசயலரகவள 
அன்னனயரகளகான அவைரகமள நசியமேசிக்கசிறகாரகள்.பகாதுககாப்பு சந்மதகத்தசிற்குகசிடமேகானது.

இரவும பகலும பயமேசின்றசி எமமேவைரகள் நடமேகாட முடியகாது.இதன் மேத்தசியபில் மவைவலக்குப் 
மபகாகவும மவைண்டும;வைபிவைசகாயம ஷசய்யவும மவைண்டும;மேமீன் பபிடிக்கவும மவைண்டும.

சகலதரப்பபினருமமே சதகா அடக்குமுவறச் சங்கசிலசி இடப்பட்டிருப்பவத உணைரந்து 
ஷககாண்டிருந்தகாரகள்.ஒரு வைபிடியல் வைரகாதகா? என்ற ஏக்கம அங்குள்ள ககாற்றசிமல மேசிதந்து 
கசிடந்தது.சசிங்கள மதசசியத்தசிற்கு அவதப் பற்றசிக் கவைவல இல்வல.அது தமேசிழ்த் மதசசியம 
ஒன்மற அங்கசில்வல என்று கவதக்கசிற புரட்சசிவய ஷசய்து ஷககாண்டிருந்தது.

ஷஜயமேண்வணை,சசிறு பலசரக்கு கவட வவைத்தசிருந்தகார.அதசிமல எங்களுக்கு கடன்ஷககாப்பபி 
இருந்தது. அவைருக்கு அமமேகாவவை ஷரகாமப பபிடிக்கும.

“ரீச்சர..ரீச்சர..”எனக் கூப்பபிட்டு,தம குடுமபப் பபிரச்சவனகவள சதகா கவதப்பகார.அங்குள்ள 
ஷபண்களுக்கும அமமேகாவவை நசிரமபப் பபிடிக்கும.அவைரகளனன் சரித்தசிரமமே அமமேகாவைபிற்கு 
அத்துப்படி!அமமேகாவும அவைரகள் வைவீட்ட அடிக்கடி மபகாய் வைருவைகார.அவைரகளும எங்க 
வைவீட்ட வைருவைகாரகள்.நகானும இப்ப அங்மக ஒருத்தன். ஷஜயமேண்வணை,மேவனவைபிவய 
“கசிளன..”என்மற கூப்பபிடுவைகார.அவ்வைபிடத்து ஷபட்வடயும,ஷபடியளும அவைவர‘கசிளனயக்ககா’என்மற 
கூப்பபிடுவைகாரகள்.அந்தசி சகாயும மநரத்தசில்,தம இரு சசிறுஷபண்களுடன் எங்க வைவீட்ட 
வைந்து, மேணைபிக்கணைக்கசில் இருந்து கவதப்பகாரகள். ஷபகாதுவைகாக கவடயபிமல இருவைருமமே மசரந்து
நசிற்பகாரகள்.சகாமேகான்கவள வைகாங்கசிற மபகாது கசிளனயக்ககா,வைகாஞ்வசமயகாடு என்மனகாடு 
கவதப்பகார.ஷவைளனயபிமல யகாருமமே இப்படி என்மனகாடு கவதத்தசில்வல.அதனகாமல 
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எனக்கு அவைவர நசிரமப பபிடித்தசிருந்தது. அமதசமேயம எனக்கு ‘கசிளனயக்ககா’என்று கூப்பபிட 
வைபிருப்பமேசில்வல. “ஷஜயம அக்ககா..”என்மற கூப்பபிடுமவைன்.அவதக் மகட்டு ஷஜயமேண்வணை 
சசிரிப்பகார. அவைரும அன்பகானவைர. “நவீ அப்படி கூப்பபிடுறது பபிவழ இல்வல.உன் 
வைபிருப்பம”என்பகார.

ஷஜயமேக்ககாவைபிற்கு சசிறு வையதசிலசிருந்மத நவீரழசிவு வைபியகாதசி.இன்சுலசின் ஊசசி 
எடுக்கசிறவைர.அதனகால் ஏற்படுற வைகாடல் தன்வமே அவைரிட மஇருக்கவைபில்வல. 
ஷஜயமேண்வணையபின் அன்பும ஆதரவும அவைவர வைகாடவைபிடவைபில்வல மபகாலும!

நமநகாடு எப்பவும ஓமர மேகாதசிரியகா இருக்கசிறது.சங்கமேசித்வதயும,மேகசிந்தகாவும வைந்த மபகாது 
இருந்த சசிறசிலங்ககாவைகா இப்ப இருக்கசிறது.சசிங்கள மதசசியமே,( இஸமரல்,பகாலஸதவீனப் 
பபிரமதசங்கவள கபளவீகரம ஷசய்தது மபகால)தமேசிழ் பபிரமதசங்கவள அபகரித்த 
சசிறசிலங்ககா அல்லவைகா இருக்கசிறது. கசிரகாமேத்தசில்,எங்களுவடய குடியபிருப்பும ஷநடுக 
அப்பகுதசியபில் இல்லகாமேல் தமவபய்யகா மேடப்பகுதசியபிற்கு மேகாறசியது.நகானும,எ.எல் வைகுப்பபில் 
சறுக்கசி வைபிட்டிருந்மதன்.என் தங்கச்சசிமேகார ஓருவைகாறு கடந்து வைபிட்டிருந்தகாரகள்.அவைரகள் பகாடு 
ஓரளவைபிற்குப் பரவைகாய்யபில்வல.ஆனகால்,சசிங்கள மதசசியம மபகாலமவை நமதரப்பபிலும படித்த 
மேகாப்பபிள்வளமேகாரகளும இருக்கசிறவைரகளகாச்மச!என்ஷனன்ன துன்பங்கள் தவலவைபிதசியகாய் 
இருக்கசிறமதகா ..யகார அறசிவைகாரகள்.ஆனகால்,அவைரகள் தரப்படுத்தவலயும வைபிலத்தசி மவைவல 
பகாரக்கசிற ஷபண்களகாக .. ககாலூன்ற மவைண்டும.அதசிமல சசிமேகாரட்டகாக 
இருக்கசிறவைரகள்,சசிமேகாரட்டகாக இருப்பகாரகள்.இல்லகாதவைரகள்,படித்த படிப்வபயும வைவீணைகாக்கசி 
வைபிட்டு ஷபண்னடிவமேத் தனங்களனல் அகப்பட்டவைரகளகாக, சசிறசிலங்கன் தமேசிழவனப் மபகால 
அழுது ஷககாண்டிருப்பகாரகள்.மநரகான பள்ளனக்கூடப் படிப்பபிமல தரப்படுத்தல் ஷவைளனபவடயகாக 
ஷதரிகசிறது.நகான் வைகாழ்ரதுக்கும ஒரு மவைவல அவைசசியமேகாகசிறமத.அப்புதசிய 
முயற்சசியபில்,மேவறவைகாக படரந்தசிருக்கசிற தரப்படுத்தவல சந்தசிக்க மவைண்டும. ஆனகால், இத் 
தரப்படுத்தல்' 2மதரமேகாகமவை நமமேவைரகளகாலும பகாரக்கப் படுகசிறது.தரப்படுத்தல் எப்படியும 
கசிடந்து வைபிட்டு மபகாகட்டும.ஒரு மவைவல எடுப்பதற்ககான தகுதசி-படிப்பு-பூச்சசியமேகாக 
இருக்கசிறமத!என்ற கலக்கம என்வன பபிடித்தகாட்டியது.சகீலவனப் மபகால மககாழசி 
வைளரக்கசிறதுக்கு ஒரு ரீச்சரின் மேகன் மபகாகவும முடியகாது.கழசிந்த படிப்புக்ககாலம 
வைவீண்.அதற்ககான ஷசலவுகளும வைவீண்.8ம வைகுப்மபகாட மேரம ஏறசின தசில்வல யதகாரதவைகாதசியகாய்
ஷதரிந்தகான்.ஷஜயமேண்வணைவயயும இந்த கலக்கம ஆட்டி வவைத்தசிருக்கும என்பது 
புரிந்தது.ஷககாழுமபபில் மவைவல பகாரக்கசிற எந்தரவைலசிகவள ஷபகாறகாவமேயுடன்பகாரத்மதன்.லஞ்சம
ஷககாடுத்தகாவைது பபிச்வச எடுப்பது மபகால மவைவல எடுப்பது புத்தசிசகாலசித்தனமேகா?
ஆனகால்,வைறுவமேயபில் வைகாடும அமமேகாவைபின் கவளத்த மதகாற்றம அந்த எண்ணைத்வத வைபிரட்டி 
அடித்தது.இனனவ ஷதகாழசிநுட்பக்கல்லூரியபில் மசரந்து பல்வலக் கடித்துக் ஷககாண்டு படிக்க 
முயல மவைண்டும.

தற்ககாலசிக ஷசகாரக்கமேகாக ஷதரிந்த ஷககாழுமபபிலும வ் தமேசிழரகவள கண்மேண் ஷதரியகாமேல் 

பத�வகள ©  2020



230                                     பத�வகள ச�றகததகள (தத�கத� ந�னக) 

அடிக்கசிற கலவைரங்களும அடிக்கடி நசிகழ்ந்து ஷககாண்டிருக்கசின்றன.படிப்பு ஏறசினகால் என்ன 
ஏறகாட்டி என்ன வைகாழ்க்வகயபில் ககால் வவைக்க மவைண்டிய வையதசில்,சசிவறயபில் 
இருந்த பல தமேசிழ் கதகாநகாயகரகவள படுஷககாவல ஷசய்த ஷசய்தசி என் மூவளவயமய 
வைபிவறக்க வவைத்து வைபிட்டது.இந்த நகாட்டில் தமேசிழன் சுதந்தசிரதசிற்ககாக மபகாரகாடிச் சகாக 
மவைண்டியது தகான் தவலவைபிதசியகா!இந்தக் கனல் பல இவளஞரகவள ஷதரியகா பல்மவைறு 
ஆயுதக் குழுக்களனமல ஓடி ஓடி மசர வவைத்தது.எப்பவும எனக்கு ஒருவைபித தயக்கம 
ஏற்படுவைது வைழக்கம.குவறந்த பட்சம ஷகளரவைமவைவலக்ககான படிப்பு என்னனடம 
இல்வல.ஓடிப் மபகாய்ச் மசரந்து என்ன ஷசய்யப் மபகாகசிமறன்.சசிங்களமதசசியம ஒரு ஆவமே.அது
மலசசிமல அவசயகாது.படிக்கசிற ஷதகாழசிநுட்பப் படிப்வப முதலசில் முடித்தகாக மவைண்டும.என் 
வைகுப்பபில் இருந்தவைரகளும இந்த சசிந்தவனப் பபிரிவைபினமர.அங்மக, ‘நகாம ஈழவைர’என்ற 
குழுவவைச் மசரந்த படித்த இவளஞரகள் சசிலர வைரத் ஷதகாடங்கசினகாரகள்.டீ,ககாப்பபி 
குடிக்கசிற உணைவுப்பகுதசியபில் மேகாணைவைரகமளகாடு கலந்துவரயகாடுவைகாரகள்.என் வைகுப்பபில் 
இருந்த சசிலர அவைரகளுக்கு நண்பரகளகாக இருந்ததகால் சசிறு நூல்கள்,கட்டுவரகவளக் 
ஷககாண்ட பத்தசிரிவகத் ஷதகாகுப்புக்கவள இரவைலகாக எமேக்கு படிக்கத் தந்தகாரகள்.அரிய 
ஷபகாக்கசிசங்களகான அவவை வைபிவல கூடியவவை. “பகுதசிமநரமேகாக பங்களனப்பு ஷசய்வைது 
அவைசசியம.அதற்ககாக நவீங்கள் படிப்வப குழப்ப மவைண்டியதசில்வல.வைபிடுதவலக்கு படிப்பு 
அவைசசியம”என்ற அவைரகளது மபச்சு எனக்கும பபிடித்தசிருந்தது.

நகான் அவைரகளுடன் மசரகா வைபிட்டகாலும,மவைஷறகாரு குழுவைபில் பகுதசி மநரமேகாக மசரந்து 
ஷககாண்மடன்.வைபிடுதவலப்மபகாரகாட்டத்வத ஒரு குழு மேட்டும நடத்தசியதசில்வல.

பல்மவைறு குழுக்கள் உருப்ஷபற்று,தமமுள் அடிப்பட்டு,மேசிதசிப்பட்டு,சுடுப்பட்டு ஷககாண்மட 
நடத்தசின.அவைற்வறக் கட்டுப்படுத்தும அவமேப்புக்கவளயும ஏற்படுத்தசிக் ஷககாண்டு 
கவடசசியபில் ஷவைற்றசியும ஷபற்றன.ஈழவைரும நகான் ...மசரந்தவத வைபிமேரசசிக்கவைபில்வல.நகானும 
மசரந்ததுடன் நமபபிக்வகயுடம இழுபடத் ஷதகாடங்கசிமனன்.

கசிரகாமே அவமேப்பபில் தவலவைனகாக இருந்தவைன் 8ம வைகுப்மபகாட படிப்வப வைபிட்ட 
ரகாமு.நகரத்தசில் வைவீட்டுக்கு ஷவைள்வள,கலர அடிக்கும மவைவலவயக் கற்று,தகாமன 
ஒப்பந்தங்கவளப் ஷபற்று சசிறு குழுவைகாக மவைவல ஷசய்பவைன்.புடவவைக் கவடக்கு 
மவைவலக்குப் மபகான நம கசிரகாமேத்துப் ஷபட்வட வைகாசுகசிவயப் பகாரத்து …ககாதலசில் 
வைபிழுந்தகான்.முடித்து புதசிய முகமேகாக கசிரகாமேத்தசிற்கு வைந்தவைன்.ஆச்சரியம!,வைகாசுகசி என்மனகாடு 
படித்தவைள் வ்.அவைளும8ம வைகுப்மபகாட நசின்று வைபிட்டவைள்.அவைவன இயக்கத்தசிற்கு இழுத்து 
வைபிட்டவைனும ஷதகாழசிநுட்பக்கல்லூரியபில் எனக்கு ஷதரிந்த கதசிர.கமபஸசில் படித்துக் 
ஷககாண்டிருந்த அவைன்,ஷகளரவைம பகாரகாது நம ஷதகாழசிநுட்பக்கல்லூரிக்கு வைந்து,ஈழவைர மபகால 
கவதத்து,இரண்டுக்குமேசிவடயபில் ஒரு ஷபகாதுவைகான மேகாணைவை மேன்றத்வத அவமேதது 
வைபிட்டவைன்.அதற்கு முதல் கமபஸ தனனயகாகமவை ஆரப்பகாட்ட ஊரவைலங்கள், 
உண்ணைகாவைபிரதங்கவள நடத்தசின.நமகல்லூரியும தனனயகாகமவை நடத்தசியது.இரண்டும 
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வகமககாரத்து நடத்தசிய மபகாரகாட்டங்கவள ஈழநகாடு பத்தசிரிவக மேகாணைவை எழுச்சசி என பகாரகாட்டி
கட்டுவரகவள பபிரசுரித்தது.கதசிர ஷவைளனயபிலும பகாசவற வைகுப்புக்கள்..என அரசசியல் 
வைகுப்புக்கவள,ஊரகள்,கசிரகாமேம,குச்சுஷவைளனகள் எல்லகாம தசிரிந்து இரவைபிரவைகாக நடத்தசி 
இருக்கசிறகான்.அந்த வைகுப்புகளனல் சசிலவைற்றசில் பங்கு பற்றசிய ரகாமு,அவ்வைபியக்கப் ஷபடியனகாகசி 
வைபிட்டகான்.பபிறகு,அவைன் கசிரகாமேத்துக்கு வைர, கசிரகாமேத்து ஷபகாறுப்பகாளரகாக்கசி வைபிட்டகாரகள்.

மேவனவைபிமயகாடு படித்தவைன்,கதசிவர ஷதரிந்தவைன் என அறசிந்த மபகாது..ரகாமு என்மனகாடு 
நண்பனகாகசி வைபிட்டகான். “நகானும நவீயும கூட்டகாக மவைவல ஷசய்மவைகாம”என்றகான். “எனக்கு 
வைபிடுதவலவயப் பற்றசி ஒரு அட்சரமும ஷதரியகாமத”என்மறன். “எனக்கு மேட்டும 
என்னவைகாம.பகாசவற வைகுப்பபில் ஷசகான்னவதக் மகட்டு நடக்கசிமறன்.நவீயும 
பகாசவறவைகுப்புகளுக்குப் மபகாய் வைகா.எல்லகாம புரியும எங்கட அவமேப்பு எப்பவும தவலவமேப் 
பகுதசியுடன் ஷதகாடரபு ஷககாண்டதகாக இருக்க மவைண்டும.கல்யகாணைம கட்டக் 
கூடகாது.கட்டியபிருக்கசிமறன்.மவைவலக்கும மபகாய் வைர மவைண்டும.தவலவமேப் பகுதசிக்குப் மபகாய்
வைர மநரம இல்வல.அங்கசிருந்மத நரசசிமமேன் இங்மக வைந்து என்ன ஷசய்ய மவைண்டும என்று 
ஷசகால்கசிறகான்.நவீ வைகுப்பு முடிந்த பபிறகு கசிழவமேயபில் 2நகாளகாவைது அங்மக 
மபகாய் வைகாவைன்.உன்மூலமேகாக  ஷதகாடரபு நசிலவுமேகானகால் நரசசிமமேன் 
வைரமவைண்டியபிருக்ககாது.உனக்கும, மேற்ற மதகாழரகளும,நமமவைவலகளும ஓரளவு 
புரியும”என்றகான்.

நகானும ஒப்புக் ஷககாண்மடன்.தவலவமேப்பகுதசியபில் இருந்த 2-3 மதகாழரகள் எனக்கு 
நகரசந்வதப் பகுதசியபில் ஏற்கனமவை ஷதரிந்தவைரகள். எங்கள் தரவைலசியபினர தகாம. 
ஷதகாழசிநுட்பக்கல்லூரியபில் மசரகாமேல் ..என்ஷனன்மவைகா மவைவலகள்ஷசய்து 
ஷககாண்டிருந்தகாரகள்.வைவீட்டிமல இருக்க முடியகாது என்பதகால் நகரசந்வதப் பகுதசிக்கு தசினமும 
வைந்தவைரகள்.புடவவைக்கவடக்ககாரனும,வைவீடிமயகாக்கவடக்ககாரனும இந்தசியகாவைபிலசிருந்து 
சகாமேகான்கவள வைகாங்கசி வைர இவைரகவளயும கூட்டிச் ஷசன்றசிருக்கலகாம.

ஷதகாழசிநுட்பக்கல்லூரியபில் வைகுப்பு முடிந்த பபிறகு  உடமனமய எனக்கும வைவீடு தசிருமபுற 
பழக்கம இல்வல.வைகுப்புத் மதகாழரகளுடன் நகரசந்வதப் பகுதசிற்கு வைந்து மதனவீர 
குடிப்மபகாம.இவைரகளும மதனவீர குடிக்க வைருவைகாரகள்.சசிலமவைவள நகாம வைகாங்கசிக் 
ஷககாடுப்மபகாம.ஷபகாக்கற் மேணைபி இல்லகாத வைருத்தம அவைரகள் முகத்தசில் எழுதசி 
ஒட்டியபிருக்கும.ஆனகால்,எஷலக்ரிக்கல் மவைவல,அந்த,இந்த மவைவல என அவைரகளுக்கு 
நசிவறய அறசிவைபிருந்தது.டீக்கவடயபில் ஷநடுக எஷலக்ரிக்கல் ஷபகாயபிலவர தசிருத்தசி இயங்க 
வவைக்கசிறவைன் அதசிமல ஒருத்தன்.

ஷதகாழசிநுட்பக்கல்லூரித் மதகாழரகளுமே, நகானும..வைழக்கமேகான பகாடசகாவலப் படிப்பபில் கூடப் 
படித்தமேகாணைவைரகவளப் பற்றசி சரிவைர அறசியகாதசிருந்தவதக் குறசித்து தற்மபகாது 
வைருத்தப்பட்மடகாம.எங்களுவடய கமபஸ இது!ஒரு வைருசப் படிப்பு இருந்தது. “கூடப் 
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படிக்கசிறவைரகவள அறசிய மவைண்டுமேகானகால் கட்டகாயமேகாக அவைனுவடய வைவீட்டுக்கு 
மேகாணைவைக்குழுவைகாக மபகாய் வைர மவைண்டும”என்று சந்துரு ஷநடுக வைலசியுறுத்தசினகான்.சரியகாகப் 
பட்டதகால்..நகாம வைகுப்பு முடிய மபகாய்வைரத் ஷதகாடங்கசி இருந்மதகாம.முதல் 
தடவவையகாக அவைரகளனன் ஷபற்மறகாவரயும,சமககாதரரகவளயும கண்மடகாம.அந்த வைவீடுகளனல் 
ஷககாறசிப்பதற்கு பலககாரமும,மதனவீரும தந்து உபசரித்தகாரகள்.அங்மக நசிலவுகசிற பபிரச்சவனகள் 
சசில ஷதரிய வைந்தன.வைபிமசசமேகாக மககாயபில் தசிருவைபிழகா என்றகால்..அந்த 
இடத்தசிலசிருக்கசிற நண்பனனன் வைவீட்டிமல ,தசிருவைபிழகா முடிய தங்கசிமனகாம .அவைமனகாட 
அக்கசிரகாமேத்வதயும சுற்றசி பகாரத்து வைபிட்டு வைவீட்டுக்கு வைருமவைகாம.

ஷபண் மதகாழசிகளும சரிசமேவைளவைபில் எங்க வைகுப்பபில் படித்தகாரகள். அவைரகள்,எல்லகார 
வைவீட்டிற்கும மபகானதசில்வல.முதலசிமல மகட்டு ‘வைகாருங்கள் என வைவீட்டிமலயும மகட்டு 
அவழப்பு வைந்தவைரகள் வைவீடுகளுக்குத் தகான் வைபிசசிட் பண்ணைபிமனகாம.தனன மேகாணைவைனகாக 
மபகாககாது 5-6 மதகாழரகளகாகச் ஷசன்ற மபகாது அவைரகளும முவறயகாக 
உபசரித்தகாரகள்.அவ்வைகாறு சனன ஞகாயபிறு தசினங்களனல் ஷபண்கள் வைவீடுகளுக்குச் ஷசன்று மேதசிய
உணைவு உண்மடகாம.சசிலர வைவீடுகளுக்கு பஸசசிமல மபகாக மவைண்டியபிருந்தது. 
சசிலருக்கு..வசக்கசிளனல் மபகாய் வைரக் கூடியதகாயும இருந்தது.அதசிமலயும பலவைபித ஷசய்தசிகவள
அறசிந்மதகாம.உதகாரணைத்தசிற்கு,வைபிமேலகாவைபின் அப்பகா ஒரு ஷபகாலசிஸககாரர.முரட்டு மேமீவச 
உவடயவைர.ஆனகால் அன்பகாக மபசசினகார.ஒருத்தன்  “வைகாங்கடகா ஷபகாஞ்சகாதசி வைவீட்ட மபகாய் 
வைருமவைகாம”எனறு கூட்டிச் ஷசன்றகான்.அவைன் கல்யகாணைம கட்டவைபில்வல.எனமவை நகாங்கள் 
வைபியப்புடன் வைபிழசிக்க, “கட்ட அவைவள நசிச்சயபித்தசிருக்கசிறகாரகள்”என்றகான்.உண்வமேயபிமல 
அங்குள்ளவைரகளும அப்படித் தகான் அந்த வைவீட்வட குறசிப்பபிடுகசிறகாரகள்.

இப்படி வைபிசசிட் பண்ணுறது ஏற்கனமவை கமபஸ மேகாணைவைரகளனவடமய இருந்தது தகான். 
ஷதகாழசிநுட்பக் கல்லூரியபில் முதல் தடவவையகாக வைபிசசிட் பண்ணைபியவைரகள் நகாமேகாகத் தகான் 
இருப்மபகாம.எம மதகாழரகள் மதகாற்றத்தசில் பலவைபிதமேகாக இருந்தகாரகள்.என்னுவடய 
உடுப்பும மதகாற்றமும ஷககாஞ்சம மமேகாசம.சந்துரு,கசிட்டு ஈசன்..மதகாற்றம நல்லகாமவை 
இருக்கும.ஆனகால் அது ஷபரிதகாகப் பகாரக்கப் படவைபில்வல.அப்படி மபகானதகால் எமமேசிவடமய 
ஆழமேகான மநசபகாவைம வைளரந்து வைபிட்டிருந்தது,

மதனவீர கவடயபில் அறசிமுகமேகான நந்தும,சுமரசும தவலவமேக் ககாமபபில் இருந்தகாரகள். “மடய் 
கவடசசியபில் நவீயும வைந்து மசரந்து வைபிட்டகாயகா!”என்று சுமரஸ வைரமவைற்றகான்.நந்து, “உனக்கு 
தசியகாகுவவை ஷதரியும தகாமன.எங்கமளகாட வைருவைகான்.அவைன் இந்தசியகாவைபிமல பயபிற்சசியபில் 
இருக்கசிறகான்”என்றகான்.அவைரகளுக்குத் தவலவைன் கமேலக்கண்ணைன்.என்வன வைபிட 1 வையசு 
கூடியவைன்.புதசிய மதகாழரகளகாக பரமு,சந்தசிரன்,ஷபகான்..என பலரும ..பபிறகு எனக்கு 
நண்பரகானகாரகள்.

என்னுவடய மேல்லசிவகப்பூக் கசிரகாமேம சசிறசிது பரப்பளவைபில் ஷபரியது.உப அரசகாங்கப் பபிரிவு 
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வைசதசிக்ககாக அவத 2 கசிரகாமேமேகாக பதசிந்தசிருக்கசிறது.கசிரகாமேசவபகள் 2,ஆனகால் கசிரகாமே மசவைகர 
ஒருத்தர தகான்.மேற்வறய கசிரகாமேத்தசிற்கு ரகாமு ஷசன்று அடிக்கடி கூட்டங்கவள 
வவைத்தகான்.நகானும அந்த பட்டகாளத்மதகாடு ஷசல்மவைன்.ஆனகால்,அவைனுக்கு அதசிரடி 
நடவைடிக்வககளனமல ஆரவைம அதசிகம.சசிலசமேயம,மேக்கள் அவைன் மபச்வசக் மகட்ககாது 
முரண்டு பபிடித்தகால்,மககாபத்தசில் இவைன் டுயூப் வலட் பல்ப்..இப்படி எவதயகாவைது உவடத்து 
வைபிடுவைகான்.கண்டிப்பகாகவும மபசசி எச்சரிப்பகான்.மேக்களுக்கு அவைவன ஷநருங்கமவைகா,தடுக்கமவைகா 
பயம.அவைனுக்குப் பபின்னகால் பல மபர இருக்கசிறகாரகள்.ஒரு குழுப் ஷபடியனனல் வக 
வவைத்தகால்,தவலவமேப் பகுதசியபிலசிருந்து வைந்து அள்ளனக் ஷககாண்டு மபகாய் 
வைபிடுவைகாரகள்.ககாமபபிமல வவைத்து வைபிசகாரிக்கப் படுவைகாரகள்.சமேயத்தசில்,அடி உவதயும ஷபகாலசிஸ
ஸமடசனனல் நடக்கசிறது மபகால வைபிழும.2-3 நகாள் என நசிறுத்தசி வைபிட்டு ஆறுதலகாகமவை 
வைபிடுவைகாரகள்.பபிறகு மநகாவைபிற்கு புக்வக கட்ட மவைண்டியபிருக்கும.மவைவலக்கு அந்த 
கசிழவமே மபகாக முடியகாது.மபச்சுச் சுதந்தசிரம கட்டுப்பகாட்டிமல இருந்தது.நகான் மசரந்த 
பபிறகு,எங்க தரப்பபில் பபிவழயகாக இருந்தகால் சமேகாளனக்கப் மபகாமவைன்.ரீச்சரர மேகன் 
என்பதகால்,நட்ட ஈட்வட தவைபிரத்து,தகாழ்ந்த குரலசிமல வைந்து மேன்னனப்பு மேட்டும மகட்கச் 
ஷசகால்வைகாரகள்.அப்படி வைருவைகாமனகா என்று அவைரகளுக்கு சந்மதகம.நகான் சசில தடவவை 
ரகாமுவவைக் கூட்டிச் ஷசன்று மேன்னனப்பு மகட்க வவைத்மதன். ரகாமு என் மபச்வசக் 
மகட்பவைன்.அவைனுவடய அவைசர ஷசயல்கள் மேட்டுப்படத் ஷதகாடங்கசி இருந்தது.ஆனகால்,அடி 
மபகாட மவைண்டிய இடங்களனல் அவைன் மேசிக துணைபிவைகாகமவை இயங்கசினகான்.எந்த 
கத்தசி,குறுவைகாளுக்கும பயப்பட மேகாட்டகான்.எந்த மநரம என்றகாலும 4-5 மபமரகாட ஷககாஞ்ச 
மநரத்தசிமல அவ்வைபிடத்தசிமல நசிற்பகான்.அவைனுக்கசிருந்த துணைபிச்சல் எனக்கு இருக்கவைபில்வல. 
“எதுக்கும பயப்படகாமத”என்று எனக்கு கூறுவைகான்.அப்ப,இயக்கமும சுறுசுறுப்பகாக இயங்கசிக் 
ஷககாண்டிருந்தது.

எமமேவைரகள் மேட்டுமேசில்வல,மேற்றவவையும அட்ஷடன்சன் நசிவலயபிமல இருந்தன.ஒன்றசிமல 
மசட்வட வைபிட்டு வைபிட்டு தசிருமபபினகால் மேற்ற இயக்கம எதசிமர நசிற்கும.குறுநசில மேன்னர மபகால
தமேசிழர பகுதசியபில் எல்லகாம அட்டககாசம ஷசய்து ஷககாண்டு தசிரிந்த 
சண்டியரகமள அடங்கசிப் மபகாய்யபிருந்தகாரகள்.

இயக்கத்தசில் இந்தசியகாவைபிற்குப் பயபிற்சசிக்ககாக மபகானவைரகள் எழுதசிய கடிதங்கள் சசில வைர 
ஆரமபபித்தன.அந்தந்த கசிரகாமேத்துப் ஷபகாறுப்பகாளரிடம

மசரப்பகாரகள்.அவைன் அவைரகளுவடய ஷபற்மறகாரிடம ஷககாடுப்பகான்.நகான் மபகாய் வைருவைதகால் 
மேல்லசிவகப்பூக்கு வைந்த கடிதங்கவள என்னனடம

தந்தகாரகள்.ரகாமு மவைவலக்குப் மபகாய் வைந்து கவளப்பபில் இருப்பகான் என்பதகால்,மதகாழரகளனல் 
2 மபரகவள அவழத்துக் ஷககாண்டு முதலசில்
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அந்த மதகாழரின் வைவீட்டிமல ஷககாடுக்கச் ஷசன்மறன்.வைகாசசிகசகாவலயபில் இருந்தவைரகளனடம குச்சசி
வைவீட்வட வைபிசகாரித்துக் ஷககாண்டு ஷககாடுத்த மபகாது

இரவு 9.00 மேணைபி இருக்கலகாம.அவைரகளுக்கு ஏற்பட்ட சந்மதகாசம எங்கவளயும கண் கலங்க 
வவைத்தது. “முதல் தடவவை வைகார கடிதம”என்றகாரகள்.சசிறு கடிதத்வத எழுதசி வவைத்து வைபிட்டுப் 
மபகானவைன் தகான்.பபிறகு என்ன ஆனகான்?எங்மக இருக்கசிறகான்?என்பமத 
ஷதரியவைபில்வல. ‘வைழசியபில் மநவைபியகால் சுடப்பட்டு ,அல்லது வைள்ளம கவைபிழ்ந்து
..இறந்தவைரகளனல் ஒருத்தனகாகசி இருப்பகாமனகா..?என்ற கலக்கத்தசில் என்ஷனன்மனகா மநரத்தசி 
எல்லகாம ஷசய்து ஷககாண்டிருக்கசிமறகாம’என்று ஷசகான்னகாரகள்.

மபகாற ஷபடியள்கள்100க் கணைக்கசில் என்பதகால் எங்களுவடய சசிறு தவலவமேக் குழுவைபிற்கும 
மபகாறவைரகளனன் வைபிபரம சரிவைர ஷதரிவைதசில்வல.தளம மவைற உலகம.பபிந்தளம மவைற 
உலகம.பயபிற்சசியகால் தசிருமபபி வைந்தகாமல சசில ஷபடியள்கள் உயபிமரகாடு இருப்பது 
ஷதரியும.7-8 மேகாசங்களுக்குப் பபிறகு வைந்த கடிதம.அவதப் மபகால அடிக்கடி கடிதங்கள் 
வைள்ளத்தசில் வைருவைதசில்வல.இப்படி மசரந்த கடிதங்கவள,பபிரசுரங்கள்,பத்தசிரிவககள் ஷககாண்டு 
வைகார வைள்ளத்தசில் பகாதுககாப்பகாக மபகாய்ச் மசரும என்ற நமபபிக்வக இருந்தகாமல 
மசரத்து அனுப்புவைகாரகள்.சசிறசிலங்ககா பவடகளனடம அகப்பட்டு வைபிட்டகால்,கடித்தகால் 
ஷபற்மறகார,சமககாதரங்களுக்கு ..கூட பபிரச்சவனகள் ஏற்பட்டு வைபிடும.பலநகாள் நரமேகாமேசிசம 
சகாப்பபிட ககாத்தசிருந்த மேசிருகம மபகால பவடயபினர நடந்து ஷககாள்வைகாரகள்.எனமவை 
ஷபடியள்களுக்கு கடிதம எழுதச் ஷசகால்லசி ஊக்குவைபிக்கப் படுவைதசில்வல.பயபிற்சசி முடிந்த பபிறகு
ககாமகவள நசிரவைக்கசிற மவைவலகளனல் ஈடுபட்டு ககாலதகாமேதமேகாகசினகால் மேட்டுமமே ..கடிதம எழுத
அனுமேதசித்தகாரகள்.அப்படி குச்சசியபிடமேசிருந்து வைந்து மசரந்தது.10 ½ 
மேணைபியபிற்கு வைவீட்ட வைந்து மசரந்மதன்.

ககாவலயபிமல, பூவைரசம குச்சசியகால் பல்வல தவீட்டிக்ஷககாண்டிருந்மதன்.இயக்கத்மதகாடு,வைவீட்டிமல
இருந்து அறுபட்ட நசிவலயபிமல தசிரிகசிற மபகாது பற்பவச,பற்ஷபகாடி கசிவடக்ககாது.அப்ப பூவைரசம
குச்சசியகால் பல்வல துலக்கசிறதுக்குப் பயபிற்சசி.பக்கத்து வைவீட்டு வைபிநகாயகம 
அண்வணை,அதசிககாவலயபிமல எழுமபபி வைவீதசியபில் நடக்கசிறவைர.எங்கவைவீடு,வைவீதசிப்பக்கம மேகாரபளவு 
உயர மேதசில்ச்சுவைவரக் ஷககாண்டிருந்தது.என்வனப் பகாரத்து வைபிட்டு, “மகட்டுக்குப் பக்கத்தசிமல 2
ஷபண்கள் குந்தசி இருக்கசிறகாரகள்.மபகாய் பகார”என்று ஷசகான்னகார. ‘மகட்’சங்கசிலசியகால் 
பூட்டுவைதசில்வல.தசிறந்து ஷககாண்டு வைரலகாமமே.புரியவைபில்வல.வைபிறுவைபிறுஷவைன மபகாய்ப் 
பகாரத்மதன்.ஷநஞ்சு அதசிரந்தது மபகால இருந்தது.சசிறு வையதசில் பகாரத்த ஷஜயமேக்ககா மபகால 
ஒருத்தசியும,கூட இன்ஷனகாருத்தசியும இருந்தகாரகள். “யகார நவீங்கள்?நகான் ஷபகாறுப்பகாளன் 
இல்வலமய.ரகாமு தகான்”என்று ஷசகான்மனன்.பபிரச்சவனகள் ஷசகால்ல இயக்கத்தசிடம வைகாரது 
இருந்தது. ‘அப்படி ஒருமவைவள வைந்தசிருப்பகாரகமளகா..?’என்று மதகான்றசியதகால் அப்படிச் 
ஷசகான்மனன். “ஷதரியும தமபபி”என்றகார பக்கத்தசில் இருந்தவைர. “என்ன வைபிசயம?”தயங்கசிக் 
மகட்மடன்.என்வனத் மதடி யகாருமமே வைந்ததசில்வல.ஒருமவைவள அமமேகாட்ட 
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வைந்தசிருப்பகாரகமளகா?..என்றும மதகான்றசியது.உள்மள வைரலகாமமே,ஏன் வைரவைபில்வல என்பதகால் 
குழப்பம.

“இவைர குகனனன் அமமேகா.அவைன் உங்க இயக்கத்தசிற்கு பயபிற்சசிக்ககாக வைள்ளம 
ஏறசினவைன்.அவைவனப் பற்றசி ஒரு ஷசய்தசியும இல்வல.”அவைவரப் பகாரக்க பகாவைமேகாக 
இருந்தது.வைபிநகாயகம ஷசகான்னது அமமேகாவைபிற்கும மகட்டதசில்..மகட்டடிக்கு வைந்தகார. 
“அவைரகவள உள்மள கூட்டி வைகா.வைகாங்மககா”என்று அவழத்தகார. “நகான் இவைவைபின் சசிமனகசிதசி.நவீ 
குச்சசி வைவீட்டுக்கு கடிதம ஷககாடுத்தகாய்.அதசிமல அவைன் குகன் என்மனகாடு இருக்கசிறகான்’என்று 
ஒரு வைரி எழுதசியபிருக்கசிறகான்.குச்சசியபிட அண்ணைர உடமனமய வைந்து அவத இவைவைபிடம 
ககாண்பபித்தகார.உடமனமய இங்க வைரணும என்று அழத் ஷதகாடங்கசி வைபிட்டகாள்.நகான் தகான் 
இரு,ககாவலயபிமல மபகாய் பகாரக்கலகாம என்று நசிறுத்தசி வவைத்மதன்.”உள்மள வைகார மபகாது 
கூறசினகார.

அமமேகா,வைபிரகாந்வதயபில் இருந்த கதசிவரயபில் முதலசில் இருக்கச் ஷசகான்னகார.தங்கச்சசி 
இருவைருக்கும மதனவீர ஷககாண்டு வைந்தகாள். “குடிச்சுப் மபகாட்டு கவதயுங்கள”என்றகாள். “இவைள் 
நசித்தசிவரமய ஷககாள்ளவைபில்வல.ககாவலயபிமல என்வன வைந்து எழுப்பபி வைபிட்டகாள்” 
“எடிமய வைபிடியக் கூடவைபில்வலமய”என்று தடுத்துப் பகாரத்மதன்.ஷபரிதகாய் அழுது வைபிடுவைகாள் 
மபகால இருந்தது.அது தகான் கூட்டி வைந்மதன்.நவீங்கள் எழுமபபி இருக்க மேகாட்டீரகள்.எப்படி 
எழுப்புறது? ..என்று வைகாசலசிமல இருந்து வைபிட்மடகாம.1 மேணைபிமநரம இருந்தசிருப்மபகாம.ககால் 
எல்லகாம வைலசிக்கசிறது”என்றகார.அவைர என்வனப் பகாரத்து “குகவன எப்படியகாவைது கடிதம 
எழுதச் ஷசகால்லு தமபபி”என்றகார.அவைரது கவரயல் எங்கவளயும என்னமவைகா ஷசய்தது.எனக்கு 
ஷஜயமேக்ககாமவை மநரில் கவதப்பது மபகால மவைறு 
இருந்தது.

“தங்கச்சசியபிட மபர என்ன?”என்று அமமேகா மகட்டகார. “பவைகானன”என்று சசிமனகசிதசி கூறசினகார. 
“பவைகானன கவைவலப்படகாதசியும.குகன் நல்ல மேகாதசிரி தசிருமபபி வைருவைகான்”என்று அமமேகா 
ஆதரவுடன் ஷசகான்னகார.நகான் “தவலவமேப் ஷபகாறுப்பகாளரிடம 
ஷசகால்மறனக்ககா”என்மறன்.

கமேலக்கண்ணைன், “அங்மக இருந்த பள்ளனயபிமல இருந்து 10 வைகுப்பபிமல பலர அள்ளுப்பட்டு 
மபகானவைரகள்.இவைன் அதசிமல ஒருத்தனகாக இருக்க மவைண்டும!நகாங்கள் மபகாறவைரகள் 
ஷபயரகள் எல்லகாம ஒழுங்ககாக பதசிந்து வவைப்பதசில்வல.வைபிடுதவல என்ன 
இயல்பகாய் நடக்கசிறஷதகான்றகா? ..இல்வலமய!எங்கவள வைபிட உங்க கசிரகாமேத்தசில் 
இருப்பவைரகளுக்குத் தகான் கூடுதலகாகத் ஷதரியும.இங்மக இழுப்பட்டு மபகாய் இருந்தகால்
..எங்களுக்கும ஷககாஞ்சம ஷதரிந்தசிருக்கும.இவைன் மபகான்றவைரகள் மபகான பபிறமக ,என்ன 
இயக்கம?அதன் ஷககாள்வககள் என்ன?..பற்றசி எல்லகாம ஷககாஞ்சம ஷககாஞ்சம அறசிந்து 
ஷககாண்டிருப்பவைரகள்.”என்று வைபிளக்கசினகான்.
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நகான்,எ.எல் கண்டு,ஷடக்கும கண்ட பபிறமக மசரந்தவைன்.ஷககாஞ்சம அரசசியல் 
ஷதரியும.இடதுசகாரிக் கருத்துக்கவளயும சசிறசிது மபசத் ஷதரியும.ஆனகால்,குகன் 
தரவைலசியபினமரகா ..சசின்னப் ஷபடியள்!பயபிற்சசிக்கு 17வையதசிற்கு மமேற்பட்டவைரகவளமய 
அனுப்பபினகாரகள். ‘வைளரந்த ஷபடியனகாக இருப்பகான் ‘என்றகால்,பவைகானனயக்ககா,17-18 வையதசிமல 
கல்யகாணைம கட்டியபிருப்பகார மபகாலப் பட்டது.

அந்த மேகாசம கழசிய ஷதற்கு மேல்லசிவகப்பகுதசியபில் குச்சசி,மேகாணைபிக்கம இருவைரும வைந்து 
மசரந்தகாரகள்.குகனனடமேசிருந்து கடிதம வைரவைபில்வல.15 நகாள் கழசிய,அவைமன வைந்து 
மசரந்தகான்.பவைகானனயக்ககாவைபிற்கு புளுகம என்ற புளுகம.அவைனனல் அவைரின் முகம அப்படிமய 
இருந்தது.

ரகாமுட அதசிகரித்த அதசிரடிச் ஷசயற்பகாடுகள் பலமேகாக வைபிமேரசசிக்கப்பட்டு,முவறப்பகாடுகவள 
குவைபித்தன.எங்க பகுதசியபில் மேட்டும இந்த நசிவல என்றசில்வல.பரவைலகாக எல்லகா 
இடங்களனலுமமே இந்த நசிவல தகான்.

இது தகான் சகாட்டு என  “எனது வைலது குவறந்த சமககாதரவன அடித்து வைபிட்டகான்; 
ஷபகாமபபிள்வளப் பபிள்வளயபின் வகவயப் பபிடித்து இழுத்தகான்;குடுமபபனவகவய மேனதசில் 
வவைத்து அடித்தகான்..”, ‘பள்ளனக்கூட ஆசசிரியரகளுக்கு எதசிரகாக.. முவறப்பகாடுவ 
ஷசய்யுங்கள்’என்று மேகாணைவைரகளுக்கு சுதந்தசிரம ஷககாடுத்தகால் எப்படி 
இருக்கும!,அப்படியபிருந்தது.மேனதசிலுள்ள ஆற்றகாவமே,எரிச்சல்களகால்..பல ஷபகாய்கவளயும 
மசரத்து ஷபகாறசிந்து தள்ளனக்ஷககாண்டிருந்தகாரகள்.அவைற்வற வைபிசகாரிக்கசிறது முடியகாத 
ககாரியம.மதகாழரகள் ஷசன்றகால், “நகான் ஷசகால்மலவல தமபபி!மவைற ஒருவைர ஷசகால்லசி 
இருக்கசிறகார”என்று நழுவைலகாக பதசிலளனத்தகாரகள். ‘யகார அந்த ஒருவைர?’மதடிப் 
பகாருங்களன்.ஷபகாதுவைகாக வைபிமேரசனத்தசிற்குள்ளகானவைரகவள தவலவமே வைபிசகாரிக்கசிறது மேட்டுமமே
முடிந்தது.சசில இடங்களனல் அவமேச்சரகவள மேகாற்றுவைது மபகால ,இங்மகயும புதசியவைரகவள 
நசியமேசித்தகாரகள்.ஆடத் ஷதரியகாதவைரகள் 'மமேவடவயப்' பற்றசி கரிச்சுக் ஷககாட்டுறவத 
நசிறுத்தவைகா மபகாகசிறகாரகள். பபிரச்சவனவய நகாம வைபிசகாரிக்கப் மபகாய் தகாமன இந்த 
நசிலவமே.பபிரச்சவனகள் மேலசிந்த பகுதசியபில், ஷககாஞ்சம சுறுசுறுப்பகானவைரகவளயும, பபிரச்சவன 
வைளரக்கசிறவைரகளனன் உறவைபினரகவளயும கலந்து  ‘வைபிழசிப்புக்குழு’என்ற அவமேப்வப 
ஏற்படுத்துவைதசில் எங்கள் குழுவைபினர எல்லகாப் பகுதசியபிலும இறங்கசினகாரகள். 
“இனனமமேல் நவீங்கமள எவதயும வைபிசகாரியுங்கள்;தவீரபளனயுங்கள்!,”எங்கள் தரப்பபிலசிருந்து குவறந்த
பட்சம 2 பபிரதசிநசிதசிகளகாவைது பபிரசன்னம ஆவைகாரகள்..என்று ஷதரிவைபிக்கப்பட்டது.

இரவு மநரம பபிந்தசி நவட ஷபறுகசிற கூட்டமேகாக இருப்பதகால்,நம பகுதசியபில் 4-5 மபரகளகாகச் 
ஷசன்மறகாம.

ஷககாஞ்சம படித்தவைர பகுதசியபில்,வைகாசசிகசகாவலகள் தசிறமபட இயங்கசின.அவவைமய,வைபிழசிப்புக் 
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குழுவைகாக கருதப்பட்டன.அங்கசிருந்து வைரும பபிரச்சவனகவள அவைரகளனடமமே ஷககாண்டு 
ஷசல்ல வவைத்மதகாம. சசில வைகாசசிகசகாவலகள் அவைற்வற எடுக்க தயக்கம ககாட்டின. 
“சரி!,நகாங்கள் வைபிசகாரிக்கசிமறகாம.சசில மபரக்கு அடிக்க மவைண்டியும வைரு.சரியகா?”என்று 
மகட்மடகாம.வைவீணைகாக  அடி வைபிழுவைவத அவைரகள் வைபிருமபவைபில்வல.

“எங்கவளச் மசரந்தவைரகள் 2 மபரகவள அனுப்புகசிமறகாம.ஏதகாவைது பபிரச்சவன 
எழுந்தகால்...உங்களுக்கு பக்க பலமேகாக நசிற்பகாரகள்”.
 
சசிலர,ஒரு வைபிடுதவலக்குழுவைபில்லகாது பல இருப்பதகால், “பபிரச்சவன ஏற்பட்டகால் உங்கவள 
அவழக்கசிமறகாம”என்றகாரகள். “உங்கள் வைபிருப்பம!உங்களுக்கு வைபிருமபபின எந்த குழுவைபிடமும 
ஷசல்லலகாம.எங்களுக்கு வைருத்தம கசிவடயகாது”என்மறகாம.
 
‘ஷபகாலசிஸ மவைவல பகாரத்து ஷகட்டப்மபர சமபகாதசிப்பவத வைபிட,நவீங்கமள ஷபகாலசிஸ 
மவைவலவயப் பகாருங்கள்’என பந்வத அவைரகளனடம தள்ளன வைபிடுவைது புத்தசிசகாலசித்தனமேகாக 
இருந்தது.எந்த வைபிமேரசனம எழுந்தகாலும,அக்குழுக்கள் மமேமல வவைக்க முடியும.
   
இந்த முவறயகால் எங்க மமேல வவைப்பது குவறந்தது.ஆனகால், “நகாங்கள் என்றகால் இந்த 
மேகாதசிரி தகான் தவீரப்மபகாம.அதற்ககாக  எடுத்தவைகாக்கசிமல கறகாக இருக்க மவைண்டும 
என்பதசில்வல.ஆனகால்,இவதப் மபகால இனனமமேல் எழுகசிற பபிரச்சவனகளனல் வ் தவீருங்கள்.அது 
தகான் புத்தசிசகாலசித்தனமேகானது”என எம கருத்துக்கவளயும வைலசியுறுத்தசி வைபிடுமவைகாம.அப்படி நம
பகாணைபி ஷமேதுவைகாக அமுலகானது.நமேக்கு நல்ல மபரும கசிவடத்தது.
 
பபிரதசிநசிதசிகள் என என் தவலவமேயபில் குகன்,குச்சசி,மேகாணைபிக்கம மசரந்து வைருவைகாரகள்.தவைபிர 
அவ்வைபிடத்தசிளுள்ள எம மதகாழரகளும இருப்பகாரகள்.ஒவ்ஷவைகாரு கசிரகாமேத்தசிலும தமேசிழர 
வைபிடுதவலக் கூட்டணைபியபினருக்கு தவீவைபிர ஆதரவைகாளரகளகாக சசில குடுபத்தசினர 
இருந்தது மபகால,எமேக்கும ஒவ்ஷவைகாரு பகுதசியபிலும 1-2 உறுதசியகான மதகாழரகள் இருக்கமவை 
ஷசய்தகாரகள்.அதனகாமல,சண்டித்தனம ஷசய்தவைரகள் பலரும தவலமேவறவைகாகசி 
வைபிட்டிருந்தனர.சசில சண்டியர,சகாதகாரணை மேனனதரகாக மேகாறசிய அதசிசயம 
நசிகழ்ந்தசிருந்தது.சண்டியரகளும ஒரு அவமேப்பு வைடிவைத்தசினர தகான்.தவல எங்மகமயகா 
இருக்கும.ஜகால்ரகாக்கள் எல்லகாம சசிங்கள மதசசியவைகாதசிகளனன் ஊக்குவைபிப்பகால் சண்டித்தனம 
ஷசய்பவைரகளகாக இருந்தகாரகள்.ஜகால்ரகாக்கள் உண்வமேயபிமல சண்டியரகள் 
கசிவடயகாது.சலுவககள் கசிவடக்கும என்றகால்,படவல கதவைபிமல இருக்கசிற ஓணைகான் கூட 
எங்க வைவீட்டுக்கு கல்வல எறசியும தகாமன!எங்க கசிரகாமேத்தசில்,அப்படிப்பட்டவைரகள் எனக்குத் 
ஷதரிந்து 2 மபரகள இருந்தகாரகள்.இப்ப, அவைரகள் சண்டியரகள் இல்வல.தம 
மவைவல உண்டு,தம குடுமபம உண்டு என்றசிருக்கசிறகாரகள்.
  
ஷபருமபகாலும ககாதல்ப் பபிரச்சவனகவளத் தகான் ஷககாண்டு வைந்தகாரகள்.ஷபற்மறகார எதசிரப்பகாக 
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நசின்றகாரகள்!,உறவைபினர வைபிட மேகாட்மடன் என்கசிறகாரகள்!,கசிரகாமேம ஒரு பக்கம எதசிரப்புக் ஷககாடி 
தூக்குது...என்றகாரகள்!கசிரகாமேம நசின்றகால் 2 பக்கத்தசிலும இருக்கசிற வைபிழசிப்புக் 
குழுவவையும சந்தசிக்க வவைத்மதகாம.2 பக்கத்தசில் எழுகசிற எதசிரப்புக்கவள அவைரவைர அடக்கசிக் 
ஷககாள்ள மவைண்டும என்பதசில் உடன் படச் ஷசய்மதகாம.முந்தசி மேக்களுக்கு எம மமேமல 
பயம.இப்ப வைபிழசிப்புக் குழுவைபிற்குப் பயம.ககாதலரகவள கட்டி வவைக்கசிறது நடந்தது.
   
ஆனகால்,அப்படிச் ஷசய்தது எங்களுக்கு உபத்தசிரவைமேகாகசியது.மூச்சுத் தசிணைறுறளவைபிற்கு  ‘15-16 
வையசு ஷபடியன்,ஷபட்வடகள் கூட ககாதலசிக்கசிமறகாம’என்று எங்க மதகாழரகளனடம வைரத் 
ஷதகாடங்கசி வைபிட்டகாரகள்.மதகாழர அவைரகவள வைபிழசிப்புக் குழுவைபிடம கூட்டிச் 
ஷசல்வைகார.ஆண் தரப்வபயும,ஷபண் தரப்வபயும வைபிசகாரிக்க இரவைபில் கூடுற 
மபகாது,மபசுவைகாரகள்..,மபசுவைகாரகள் முடிமவை இல்லகாமேல் மபசசிக்

ஷககாண்டிருப்பகாரகள்.மகட்கசிற எங்களுக்கு தவலவயச் சுத்தும. ‘கட்டகாது மபகானகால் 
தற்ஷககாவல ஷசய்து ஷககாண்டு வைபிடுமவைகாம’என்று ஓணைகாவனப் மபகால இருவைரும தவலவய 
ஆட்டுவைகாரகள்.மநரம மபகாய்க் ஷககாண்மடயபிருக்கும.ஆனகால்,நகாம ஒன்வறக் 
கண்டிருந்மதகாம.தகாத்தகா,பகாட்டி மபகால இருக்கசிற கசிழம கட்வடகள் நவீதசிபதசிகளகாக 
இருப்பவத.நல்ல அனுபவைஸதரகளகாகவும இருந்தகாரகள்.ஷபகாதுவைகாக யகாருமமே அவைரகளது 
புத்தசிமேதசிகவளக் மகட்பதசில்வல.கவதக்கசிற எல்லகாப் பகாத்தசிரங்கவளயும நகாங்கள் 
குழுமூலமேகாக கவதக்க வவைத்மதகாம.நம கருத்துக்கவளயும அப்பப்ப ஷசகால்லசிக் 
ஷககாண்டிருப்மபகாம. கவடசசியபில் தகாத்தகா,பகாட்டி இன் மபச்சுப்படி நடக்க வவைப்மபகாம.அவைரகள் 
மபச்வச மகட்பதசில்வல தவைபிர,அவைரகளுக்கு மேரியகாவத எல்லகாரிடமும 
இருந்தன.வைபிழசிப்புக் குழு பலமேகாக நசிற்கமவை,அதன்படி அமுலகாக,பபிரச்சவனகள் தவீரும.
  
ஷவைளனய வைகார மபகாது சகாமேக்மககாழசி கூவைபி வைபிடும.உண்வமேயபிமல சகாமேத்தசிமல மககாழசி கூவுறது 
இருக்கசிறது.கூட்டம முடிந்த பபிறகு,எங்களுக்கு மேட்டும குழு அங்கத்தவைர ஒருத்தர 
வைவீட்டிலசிருந்து மதனவீர வைரும.1மேணைபி-2மேணைபி மபகால இருட்டுச் சத்தங்கவளயும 
மகட்டுக் ஷககாண்டு,வசக்கசிளனலசில் உழக்கசியபடி தசிருமபுறது புதசிய அனுபவைமேகாக 
இருந்தது.ஒவ்ஷவைகாருவைரகாக கழற தனனய வைவீட்வட வைந்து மசருமவைன்.இரவைபிமல முழசிப்பதகால் 
ரத்தம உடமபபிமல ஷசத்துப் மபகாகும என்பகாரகள்.அது உண்வமேமயகா?..இல்வலமயகா கண் 
சதகா எரியும.உடமபு மசகாரவைகாக இருக்கும.வைபிழுந்தகால் மேரக்கட்வட 
நசித்தசிவர.வைபிடிந்தகாலும,அந்த கண் எரிவு,மசகாரவுகள் வைபிட்டுப் மபகாககாது.
 
வைபிடுதவலக்கு என்று கசிளமபபி வைபிட்டு,இவத எல்லகாம ஷபரிதகாக பகாரத்து ஷககாண்டிருந்தகால் 
எப்படி!ஆயுதங்கவள தூக்கசிப் பபிடிக்க பயபிற்சசிக்கு மவைற மபகாக மவைண்டும.முடியகாது என்ற 
வைகாரத்வத மபகாரகாளனயபின் அகரகாதசியபில் கசிவடயகாது.சசிங்கள மதசசியத்வத 
துரத்தசி,எம தமேசிழ் மதசசியத்வத நசிவல நகாட்டுமவைகாம!வைரலகாறு அவதச் ஷசகால்லும.கனவு 
மேசிதப்பபில் இருக்கசிற மபகாது,கூட வைகார மேகாணைபிக்கம, “கவடசசியபிமல எங்கவள கல்யகாணை 
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புமரகாகசிதரகளகாக்கசி வைபிட்டகாரகள்.தவீரக்கசிற எங்களுக்கு இந்த வைகாழ்க்வக 
இல்வல.பகாரத்தகாயகா?முரவணை”என்று என்னனடம அடிக்கடி மகட்டகான்.உண்வமே தகான்.இதற்கு 
என்னனடம பதசில் இல்வல.அவதயும வைரலகாமற ஷசகால்ல மவைண்டும.
   
பல மதகாழரகள் என்னனடம ஷசகால்லக் மகட்டிருக்கசிமறன்.பள்ளனகூடத்தசில் படித்த ஒருத்தசிவய 
வைகாழ்க்வகயபில் வைந்தகால் நல்லகாய்யபிருக்கும என்று நசிவனக்கசிறனகான்.இதசிமல மசரந்த 
பபிறகு,அவைவளக் குறசித்து கனமவை வைர மேகாட்மடன் என்கசிறது.அதசிசயமேகாய் 
இருக்கசிறதடகா”.சசிங்கள மதசசியம நவீட்டிய துவைக்குடன் மநரிமல நசிற்கசிற மபகாது எப்படி கனவு 
வைரும. 'ககாதல்' என்பது கவைரச்சசியகால் மேட்டும வைருவைதசில்வல.சசிமேகாரட்டகாக வைகாழ 
மவைண்டும,வைகாரவைளனன் முகத்தசில் சந்மதகாசம பூக்க மவைண்டும’என்றநசினப்மபகாட 
வைருவைது.சசிங்கள மதசசியம,தமேசிழ் மதசசியத்வத அடக்குவைதற்கு,எங்கமளகாட மசரந்த 
ஷபண்னனனத்வதமய முதல் இலக்ககாக ஷககாண்டிருக்கசிறது.இருக்கசிற ஷபண்கவளக் 
ககாப்பகாற்றுவைதற்ககாக வைவீட்வட வைபிட்மட ‘நகான் அனகாவத’என்கசிற மேகாதசிரி ஓடி வைபிடுற 
நகாம,புதசிதகாக ஒரு ஷபண்வணைச் மசரத்து பலசிஷககாடுக்க மேனம வைருமேகா!ஒரு ஆவணைப் 
ஷபகாறுத்த வைவரயபில் அதசிக பந்தமேகான ஷபண் மேவனவைபிமய.எதசிரிப்பவட அவைவள இலக்ககாக 
வவைத்தகாரகள் என்றகால்,அந்த நசிமேசிசமமே அவைன் இறந்து வைபிடுவைகான். ஓடிக் 
ஷககாண்டிருக்கசிற அந்தரம எமவமே கனவு ககாணை வவைக்ககாது தகான்.    
வைபிடுதவலக் குழுவைபில் மசரகசிற மபகாது, ‘எமவமே முழுவமேயகாக ஒப்புவைபிக்கசிமறகாம’என 
வைகாக்குறுதசி ஷககாடுக்கசிமறகாம.ஷபண்வணை மேனதசில் இருத்தசினகால்..ஒப்புவைபிக்க முடியகாது.சதகா 
நசிச்சசியமேற்ற நசிவல.எதசிரகாக நசிற்கசிற ககாரணைபிகவள எவ்வைகாறு எதசிர ஷககாள்வைது 
என்பது பற்றசிய நசினப்மப கசிடந்தது.அந்த உணைரவைபிலசிருந்து வைபிடுபடக் கூடகாது என்பதற்ககாக 
‘வைபிடுதவலப் பகாடல்கள் பல இயற்றப் பட்டு ஒலசிப்பரப்பகாக்கப் பட்டன.வைபிடுதவலவய 
வமேயமேகாக கவலப் பவடப்புக்கள்;எழுத்தகாக்கங்கள் ஷவைளனயகாகசிறதுக்கு 
ஊக்குவைபிக்கப் படுகசின்றன.எங்கவளயும  “ஷநடுக வைபிடுதலப் பகாட்டுக்கவளக் 
மகளுங்கடகா!”என்று ஷசகால்கசிறகாரகள்.

மூவள சலவவை ஷசய்யப்பட்டகாமல எமமேகாலும,ஷவைறசியுடனும,துணைபிவுடனும..இரக்கத்வத தூர 
வவைத்து வைபிட்டு மமேகாத முடியும.சசிங்கள மதசசியப் பகுதசியபிலும ..இவ்வைகாமற உருமவைற்றப் 
படுகசிறகாரகள்.தமேசிழரகள் படுஷககாவலயுறுவைது இந்த ஷவைறசி ஏற்றலகால் நவட 
ஷபறுகசிறது.
   
புத்தரகால் ஆசசிரவைதசிக்கப்பட்ட இந்த நகாடு,ஷககாஞ்சம அவைரின் ஷககாள்வககவள கவைனத்தசில் 
எடுத்தசிருந்தகால் அவமேதசி பூத்த தவீவைகாக அல்லவைகா

இருந்தசிருக்கும.வைபிதசி,ஷவைறசியரகவளத் தகான் பவடக்கசிறது.மபகாதகாக்குவறக்கு ...மதரரகளும 
மசரந்து நசிற்கசிற நசிவலக்கு மமேகாசமேகாகசிக் கசிடக்கசிறது.எமமுவடய எதசிரி யகார?சசிங்களப்பவடயகா,
புத்தகுருமேகாரகளகா, மேக்களகா?புரிந்து ஷககாள்வைது,எமேக்கும தகான் சசிரமேகாக 
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இருக்கசிறது.எம பலவைவீனத்வத எதசிரி இலகுவைகாக பயன்படுத்தசி ஷவைற்றசி ஷபறுகசிறவைனகாக 
இருந்தகான்.அதனகால் கவைபிந்த நசிலவமே எங்கவளயுமே,ஷககாடூர சசிந்வதயுள்ளவைன் தவலவைனகாக 
இருந்தகாமல ஷவைல்ல முடியும என்றதுக்குள் தள்ளன வைபிட்டது.சசிங்களப்பவடவயக் 
ஷககால்ல நகாம தயகார.ஆனகால்,மேற்ற எல்லகா ஷககாடூரங்களுக்கும ஒத்துப் மபகாகசிற மேனநசிவல 
எமேக்கசிருக்கவைபில்வல.ஷபருமபகாலகானக் குழுக்களுக்கும இருக்கவைபில்வல.புனனதமேகான 
மபகாரகாட்டம!மநரவமேயகான மபகாரகாளன..என்மற மபசசியதகால்,மபகாரகாட்டமும ஷககாவல 
ஷசய்யகாமேல் நடக்கசிற ஒன்று என்ற கற்பவன ஷவைளனக்குள் ககாவல வவைத்து 
வைபிட்டிருந்மதகாம.எம தவலவமேப் பகுதசி, ‘ஒரு மபகாரகாளனயபின் வகயபில் மேனனத ரத்தக் கவற 
படிந்தசிருக்கமவை மவைண்டும’எச்சரித்துக் ஷககாண்டு தகான் இருந்தது.
 
உள்மள மேற்ற குழு உளவைகாளனமயகா’எனஷறழுந்த சந்மதகம ககாரணைமேகாக.. துவைக்கு தசிருப்பப் 
பட்டு,உட்ஷககாவலகளும நவடஷபறத் ஷதகாடங்கசின.மேனனத ரத்தக் கவற பூசும 
ஷசயற்பகாடு.சரிமயகா..பபிவழமயகா..?இதகால் ஏற்பட்ட பதட்டம வைபிடுதவலயபில் நமபபிக்வகவய 
இழக்க வவைப்பதகாக இருந்தது.
   
மபகாரகாட்டத்தசில் தவீவைபிரமேகாக நசின்ற குழு,மேற்றயவவை வைவீணைகாக சக்தசிவய சசிதறடிப்பதகாக கருதசிக் 
ஷககாண்டது.ககாலுக்க,வகயுக்க வைகாரகாரகள் என்று தவட ஷசய்யமவை கசிளமபபி வைபிட்டது.

 பலஷககாவலகள்.அத்தவனயும சமககாதரக் ஷககாவலகள்.எங்களுவடயதும தவடக்குள்ளகாகசி 
வைபிட்டது.

பபிறஷகன்ன, கவள எடுப்பு தகாமன!ஷபரும தவலவைரகள் முதல் தர 
எதசிரிகள்.ஷபகாறுப்பகாளரகளகாக இருந்தவைரகள் 2ம தர எதசிரிகள்.பயபிற்சசி 
ஷபற்றவைரகளும,ஷபறகாதவைரகளும 3ம தர எதசிரிகள்.இப்படிமய வைவரயறுக்கப் பட்டு 
மவைட்வடயகாடல் ஆரமபமேகாகசின.

எங்களுக்கு ஷககாழுமபுக்கு மபகாய் வைபிடுங்கள் என அறசிவைபித்தல்கள் வைந்தன.தற்ககாலசிகமேகாக 
எமேது குரள்வைவளகள் நசுக்கப் படுகசின்றன.நகானும,பலரும ஷககாழுமபுக்கு வைந்து வைபிட்மடகாம.

குகன் மபகான்றவைரகள் 3ம தர எதசிரிகள்.ஷபரிதும ஆபகாயமேற்றவைரகள்.அவைரகவளக் ஷககால்வைது
குவறவைகாக இருந்தன.பதசிலுக்கு, “எங்கடயளனமல வைந்து மசருங்கள்”என்ற அவழப்மப
..வைபிடுவைபிக்கப் பட்டன.பலர மசரந்தும இருந்தகாரகள்.குச்சசியும,மேகாணைபிக்கமும 
ஷககாழுமபு வைந்து மசரந்தசிருக்கவைபில்வல.புலம ஷபயரந்த நகாட்டிமல தகான் அவைரகவள 
சந்தசிமதன்.குகவனப் பற்றசிய ஷசய்தசிகவள மேகாணைபிக்கம மூலமேகாகமவை அறசிந்து 
ஷககாண்டிருந்மதன்.குகனும,பபிவழப்புக்ககாக மேத்தசிய கசிழக்கு நகாடு ஒன்றசிற்குப் மபகாய் 
இருந்தகான்.சசிறசிலங்ககா,எங்கள் ஷசகாந்த நகாடு.
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‘தமேசிழவீழம’என்ற ஷசகால் பபிடிக்ககா வைபிட்டகால்,தமேசிழ் சசிறசிலங்ககா,சசிங்கள சசிறசிலங்ககா..என 2 ஷபரிய
மேகாககாணைங்களகாகவைகாவைது பபிரித்தசிருக்கலகாம.ஷவைளனநகாடுகளனல் ஒரு சசிறசிலங்ககா என்ற ஷபயமர 
பகாவைபித்தசிருக்கலகாம.சசிங்கள அரசசியல்வைகாதசிகளுக்கு எதற்கும மேனம 
இல்வல.
   
2 ஆண்டுகளுக்குப் பபிறகு,இடிமபகால..குகனுக்கு மநரந்த வைபிபத்வத மகள்வைபிப்பட்மடன். 
சகாவலயபில் நடந்து மபகாய்க் ஷககாண்டிருந்த அவைவன கட்டுப்பகாட்வட இழந்த ககார ஒன்று 
மமேகாதசியதசில்,வைலதுபுறம முழங்ககாலுக்கு ககீமழ உள்ள ககால்ப் பகுதசிவய இழக்க மவைண்டி 
ஏற்பட்டு வைபிட்டது.பவைகானனயக்ககா,அவைவன ஷவைளனயபில் அனுப்பக் கூடியவைரில்வல.தவட 
ஷசய்யப்பட்ட இயக்கம.முக்கசியமேகான எதசிரியகாகமவை கசிடந்து,மேகாற்றமமே இல்லகாது 
அடக்குமுவறகள் ஷசய்யும சசிறசிலங்ககா .அவைருக்கு நகாடு ஷபரிதசில்வல.மேகன் தகான் 
ஷபரிசு.மவைறு வைழசியபின்றசிமய அனுப்பபி இருப்பகார.வைபிதசி ஷககாடியது!மேகாணைபிக்கம கூறசிய 
மபகாது,இங்மகயும கூட பல தமேசிழரகள் வைவீதசி வைபிபத்தசில் இறந்தது நசிவனவு வைரமவை 
ஷசய்தது.உண்வமேயபிமல இந்த நகாடுகள் ஒன்றும பகாதுககாப்பகான நகாடுகள் என்றசில்வல.ககாரகள்
மேலசிந்து மபகாய்க் கசிடக்கசின்றன.எரிஷபகாருளனன் வைபிவல குவறவு.வைபிவலவய மேலசிவைகாக 
வவைத்தசிருப்பதற்ககாக எண்வணை வைள நகாடுகளனல் உள்ள மேக்கவளயும,அழகசிய 
கட்டிடங்கவளயும இரக்கமேசின்றசி அழசிக்கசின்றகாரகள்.சசிங்கள அரசகாங்கம மபகால குண்டுகள் 
மபகாட்டுத்தகான்.
  
நமமுவடய உலகம சசிறசியவவை என்பதகால்,நகாம இவைரகளனன் அரசசியவலப் பற்றசி அக்கவற 
ஷககாள்வைதசில்வல.நமமூர அரசசியலகாமல கவளத்துப் மபகாய்க் கசிடக்கசிமறகாம.இன்ஷனகாரு 
சகாக்கவடயபில் ககால் வவைக்க வைபிருப்பம இல்வல.
  
ககால் மபகான ஷசய்தசி மகட்ட மேகாத்தசிரத்தசிமல பவைகானனயக்ககா எத்தவனயளவு 
துடித்தசிருப்பகார.சுனகாமேசி அனரத்தத்தகால் எத்தவன அழசிவுகவள சசிறசிலங்ககா 
கண்டிருக்கசிறது.அதற்குப் பபிறகும மேனனத மபரவைலத்வத சசிறசிலங்ககா 
நசிகழ்த்தசியபிருக்கசிறது.சசிங்கள சசிறசிலங்ககா என்றகால் நசிகழ்த்தசி இருப்பகாரகளகா?
இல்வல.தமேசிழரகள் என்பதகாமல நசிகழ்த்தசி இருக்கசிறது.பவைகானனயக்ககா மபகால எத்தவன 1000 
தகாய்மேகாரகள் துடித்து அழுது

ஷககாண்டிருப்பகாரகள்.இவத,அரசசியலற்ற சகாதகாரணை சசிங்கள மேக்கள் கூட மேன்னனக 
மேகாட்டகாரகள்.இதற்கு அனுபவைபிக்கத் தகான் மபகாறகாரகள்.ஷககாடூரங்கள் ஒவ்ஷவைகான்றுக்கும
..வைபிவலகள் இருக்கத்தகான் ஷசய்கசின்றன.வைரலகாறு அதவன நசிச்சசியம எழுதும.

balamuraly@sympatico.ca
26 ஏப்ரில் 2011
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30. வபய் பவிடித்த வவீடு - நவடசன -

அந்த வைவீட்டின் படுக்வகயவறயுள் நுவழந்ததும ஷபரிய புயல் வைவீசசியபடி இருப்பவத 
உணைரந்மதன். ஷமேதுவைகாக ஆரமபபித்து பபின் பலமேகாக வைவீசசிய அந்தப் புயலகால் சசிறசிது மநரத்தசில் 
நசிலத்தசில் தூக்கசி வைவீசப்பட்மடன். தவரயபில் இருந்து ஷமேதுவைகாக என்வன 
சுதகாகரித்தபடி அருகசில் இருந்த நகாற்ககாலசியபில் அமேரந்து என்வன ஆசுவைசப்படுத்தசிக் 
ஷககாண்மடன். சசில நசிமேசிட மநரத்துக்கு பபின் எழுந்து கண்ணைகாடி யன்னவல ஷமேதுவைகாக மமேமல
உயரத்த முயன்மறன். உயரத்த முடியவைபில்வல. மேசிகுந்த பலத்மதகாடு உயரத்தசியமபகாது 
மேமீண்டும ஷவைளனயபில் இருந்து வைவீசசிய புயல் ககாற்று என்வன அடித்து வைவீழ்த்தசியது. நகான்; 
எழுந்து ஷவைளனமய கூடத்தசிற்கு வைந்து புத்தக அலுமேகாரியபில் இருந்து இரண்டு புத்தகங்கவள 
எடுத்துக் ஷககாண்டு அந்த வைவீட்வட வைபிட்டு ஷவைளனமயற நசிவனத்த மபகாது அந்த புத்தக 
அலுமேகாரி நசிலத்தசில் வைபிழுந்து புத்தகங்கள் தவரயபில் சசிதறசின. ஒன்றும மதவவையபில்வல என
மவைகமேகாக ஷவைளனமய வைந்து எனது சுவைகாசத்வத பலமேகாக உள்மள இழுத்து வைபிட்டு இது 
மபய்பபிடித்த வைவீடு என நசிவனத்துக்ஷககாண்டு தசிருமபபிப் பகாரகாமேல் அந்த வைவீட்வட வைபிட்டு 
ஷவைளனமய வைந்து நடந்மதன்.’

எனது மநரசுக்கு இந்தக் கவதவய மடவைபிட்; உரத்த குரலசில் ஷசகான்னமபகாது பரிமசகாதசிக்கும 
அவறயபில் இருந்த எனது ககாதுகளனல் சசிறுவையதசில் வைபிட்ட கடுதகாசசி ஷரகாக்கட் மபகால் அக்கவத
வைந்தவடந்தது. எங்மகமயகா இப்படியகான வைரணைவனவய படித்தசிருக்கசிமறன் என நசிவனத்து 
எனது மூவளவய கறசி எலுமேசிச்சங்ககாயகாக பபிழசிந்த மபகாது ஷமேதுவைகாக ஞகாபகம வைந்தது.

(EMILY BRONTE)எமேசிலசி புரன்ரி எழுதசிய(WUTHERING HEIGHTS) வுதறசிரிங் ஹயபிற் என்ற ஆங்கசில 
நகாவைலசில் வைபிவைரிக்கப்பட்ட (LOCK WOOD) ஷலகாக்வூட் என்ற கவத ஷசகால்லுபவைர தனது ஷகட்ட
கனவவை வைபிவைரித்தது மபகான்று இருந்தது. அங்கு ஆவைபி உள்மள வைர முயன்றது. மடவைபிட்டின் 
கவதயபில் ஏற்கனமவை ஆவைபி வைவீட்டுக்குள் வைந்து வைபிட்டது.

நகான் ஷவைளனயபில் வைந்து ‘மடவைபிட் அதன் பபின் என்ன நடந்தது?’ எனக்மகட்மடன்.

‘சசில ககாலம வைங்கரத்தகாவைபில் பபிவரமவைற் பஸ சகாரதசியகாக மவைவல கசிவடத்த மபகாது நகான் 
இருப்பதற்ககாக அந்த வைவீட்வடத் தந்தகாரகள். அந்த வைவீட்டில் ஒரு இளம ஷபண் தற்ஷககாவல 
ஷசய்ததகால் அந்த ஆவைபி இருக்கும வைவீடு என நகான் பபின்பு ஊர மேக்களனடம 
இருந்து அறசிந்து ஷககாண்மடன்.’

‘மவைவலக்கு என்ன நடந்தது?’

‘சசில நகாட்களனன் பபின் அந்த மவைவலவய வைபிட்டு நகான் வைபிலகசி மேமீண்டும ஷமேல்பனுக்கு வைந்து 
வைபிட்மடன்.’
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எனக்கு பல ககாலமேகாக பரிச்சயமேகான மடவைபிட் ஷசகால்வைவத நகான் முற்றசிலும நமபத் 
தயகாரில்வல. ஒவ்ஷவைகாரு முவறயும பணைம ஷசலுத்த தவைறுமமபகாது ஏதகாவைது சுவவையகான 
கவத ஷசகால்லும வைழக்கம மடவைபிட்டிடம இருக்கசிறது. அவுஸதசிமரலசியகாவைபில்( 
BULLSHIT ARTIST) புல்சசிட் ஆட்டிஸட் என்பகாரகள்

இன்னும வவைத்தசியம ஷசய்த பணைம பகாக்கசியபிருக்கசிறது.

தனக்கு மவைவல பல ககாலமேகாக இல்வல என்ற ககாரணைத்தகால் பணைம பகாக்கசி ஷசலுத்தகாது 
கடத்தப்பட்டு வைருகசிறது.

மடவைபிட்டிடம இரண்டு நகாய்கள் இருக்கசின்றன. கசிமரகவுண்இனத்வதச் மசரந்தவவை. ஆனகால் 
இதயத்தசில் ஓட்வட இருப்பதகால் ஓட்டப்பந்தயத்தசில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டவத மடவைபிட் 
எடுத்து வைளரக்கசிறகான். அவுஸதசிமரலசியகாவைபில் பணைக்ககாரர 
குதசிவரப்பந்தயத்தசில் ஈடுபடுமமபகாது பணைவைசதசி குவறந்தவைரகள் ஈடுபடுவைது இந்த 
கசிமரகவுண் ஓட்டப்பந்தயம. மடவைபிட்டுக்கு கசிமரகவுண் பந்தயத்தசில் பற்று இருந்தது.

மடவைபிட்டின் அடுத்த நகாய் அவுஸதசிமரலசியவுக்கு உரிய ஷகல்பபி நகாய். அந்த நகாய் சசில 
வைருடங்களுக்கு முன் அறுபதடி உயரமேகான பகாலத்தசில் இருந்து குதசித்தது. ஆனகால் சசில 
ககாயங்கமளகாடு தப்பபி பபிவழத்தது .பல நகாட்களகாக நகான் வவைத்தசியம ஷசய்த 
பணைத்வத தரவைபில்வல. ஷதகாவலமபசசியபில் ஷதகாடரபு ஷககாண்டு மகட்டமபகாது மவைவல 
இல்லகாமேல் இருப்பதகாகவும கசிவடத்தவுடன் தருவைதகாகவும ஷசகான்னகார

இப்படி சசில வைருடங்கள் ஓடிவைபிட்டன.

ஒரு நகாள் மேமீண்டும அந்த ஷகல்பபி நகாயுடன் வைந்தமபகாது நகாயபின் வையபிறு ஷபரிதகாக வைவீங்கசி 
இருந்தது.

‘என்னகால் முதலுதவைபி வவைத்தசியம மேட்டும ஷசய்யமுடியும. .இரத்த பரிமசகாதவனக்கு 
பணைத்வத கட்டினகால் மேட்டுமமே மமேற்ஷககாண்டு வவைத்தசியம ஷசய்யமுடியும’ என்மறன்.

மடவைபிட்டின முகம மேகாறசிவைபிட்டது.

‘என்ன இப்படி ஷசகால்லசி வைபிட்டீரகள்?’

‘எனது மசவவைக்கு நவீங்கள பணைம தரகாமேல் வைபிட்டகால் பரவைகாயபில்வல. ஆனகால் இரத்த 
பரிமசகாதவனக்கூடத்வத நகான் நடத்தவைபில்வல. அவைரகளுக்கு பணைம கட்டமவைண்டும. 
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இல்லகாவைபிட்டகால் நகான் ஏதும ஷசய்யமுடியகாது’

நகாவய என்னனடம வைபிட்டு வைபிட்டு, ‘பணைத்துடன் வைருகசிமறன்;’ என்று ஷசன்றுவைபிட்டகார

எனக்கு ஒருவைபிதத்தசில் பகாவைமேகாக இருந்தது

சசில மேணைபி மநரத்தசில் பணைத்துடன் வைந்து பக்கத்து வைவீட்டில் கடன் மவைண்டியதகாக 
ஷசகான்னகார. .இரத்தத்வத மசகாதசித்து பகாரத்தமபகாது வையபிற்றசில் கட்டி இருப்பதும அதசில் 
இரத்தம ஷதகாடரந்து வையபிற்றுக்குள் வைடிந்தசிருப்பதும ஷதரியவைந்தது.

‘மேகாற்று இரத்தம ஏற்றசி வவைத்தசியம ஷசய்யஷவைண்டியுள்ளது. ஆனகால் பதசின்மூன்று வையதசில் 
இவத ஷசய்தகாலும பலககாலம உயபிரவைகாழப்மபகாவைதசில்வல என்பது எனது 
அபபிப்பபிரகாயம.’என்மறன்

வைவீட்டுக்குச் ஷசன்ற சசில நகாட்களனல் அந்த ஷகல்பபி இறந்து வைபிட்டது.

அதனது சடலத்வத அடக்கம ஷசய்ய மேமீண்டும ஷககாணைடு; வைந்த மபகாது நகான் அதன் 
ஒழுங்குகவள ஷசய்மதன்.

இமமுவற அந்த அடக்கத்துக்ககான பணைத்வத தர வைந்த மபகாதுதகான் இந்த மபய்கவதவய 
மடவைபிட் எனது நரசுக்கு கூறசினகார.

ஷபகாய் ஷசகால்வைது உறுதசியகாக ஷதரிந்தகாலும ஷபகாய்வய அவைதகானமேகாக மகட்பது இந்த 
வவைத்தசிய துவறக்கு மதவவையகாக இருக்கசிறது.

‘மடவைபிட இப்ஷபகாழுது நசிரந்தரமேகான மவைவல உள்ளதகா?’ எனக்மகட்மடன்.

சசிறு பபிள்வளகளனன் ஸகூல் பஸ சகாரதசியகாக மவைவலக்கு மசரந்தசிருக்கசிமறன். நகான் மவைகமேகாக
ஓட்டுவைதகால் குழந்வதகளுக்கு என்வனப் பபிடிக்குமே.; இவடயபில் வைகாடவக பஸ சகாரதசியகாக 
மசரந்து இருந்த மபகாது பல கனமேகான ஷபட்டிகவளஷயல்லகாம சுமேக்க 
மவைண்டும. அதனகால் அவத வைபிட்டு வைபிட்மடன். இவடயபில் ஷககாஞ்ச நகாட்கள் மவைவல 
இல்லகாமேல் இருந்ததகால் உடல் ஷபருத்து வைபிட்டது என சசிரித்தபடி தனது வையபிற்வற 
தடவைபினகார.

uthayam@optusnet.com.au
5 ஜஹூவல 2011
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